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Úvod 

Regulace OTC (over-the-counter nebo jinak řečeno mimoburzovní) derivátových 

obchodů je jasným odrazem současné reformy regulace kapitálových trhů. Tato tendence je 

protipólem dosavadní filozofie nezasahování do dění na kapitálovém trhu ze strany státu, 

raženou zejména na konci 20. století, která vyvrcholila finanční krizí v roce 2007 a 2008. 

Nová právní úprava představuje pro OTC deriváty skutečnou revoluci. Samotná povaha OTC 

derivátů tkví v jejich neregulovaném oběhu, respektive absolutně volném disponování. Jak 

jsme však byli (nejen) v posledních desetiletích svědky, bez dostatečné právní úpravy 

obchodování s OTC deriváty čelíme stavu společnosti, ve které je „člověk člověku vlkem“, 

jak uváděl již Hobbes. Silnější a mocnější se tak snadno dostanou k finančním prostředkům na 

úkor obyčejných daňových poplatníků, kteří (jako vždy) vše zachrání, aniž by měli na výběr 

(respektive to za ně provede stát).  

Tato novodobá regulační tendence se samozřejmě netýká pouze Evropské unie. 

Regulační reforma se dotkla podstatné většiny států. Globální finanční krize byla pro ni 

podstatným impulzem, ačkoliv jasné signály se objevovaly již od 90. let (od moderních 

počátků obchodování s OTC deriváty). Tyto dílčí, avšak nikoliv nevýznamné, signály se nám 

povedlo zdárně ignorovat. Na štěstí v neštěstí, poslední signál byl natolik značný, že pootevřel 

oči všem, kteří doposud OTC derivátové obchody nepovažovali za něco, co by mohlo ohrozit 

celosvětový finanční trh nebo dokonce globální ekonomiku. Do tohoto okamžiku spatřovaly 

vedoucí autority největších světových ekonomik v OTC derivátech zejména prospěšné prvky, 

mezi kterými uváděly vyšší likviditu na trzích podkladových aktiv, přesnější a rychlejší 

určování cen podkladových aktiv nebo dokonce snižování rizika. Tyto výhody se však 

ukázaly chybnými nebo alespoň nedostatečnými oproti rizikům, která s sebou OTC deriváty 

nesou. 

Záměrem první části této práce bude představit OTC deriváty, jejich charakteristické 

znaky a systém jejich obchodování, to vše za účelem pochopení těchto moderních finančních 

nástrojů z co nejpraktičtější možné perspektivy. V druhé části této stati se plánuji zaměřit 

na otázku, proč je třeba regulace OTC derivátů, jak vypadala doposud a jaký vliv měly OTC 

deriváty na největší finanční krizi za posledních nejméně 60 let. Ve třetí části bude konečně 

projednávána, rozebírána a kriticky hodnocena aktuální platná právní úprava v Evropské unii 

týkající se této oblasti, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, o OTC 
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derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR). V úplném závěru 

práce se hodlám krátce věnovat aktuálnímu dění a jeho přímému i nepřímému vlivu na 

regulaci OTC derivátů, nejen v Evropské unii. 

Cílem této stati je analýza a kritické posouzení nařízení EMIR, zejména v oblasti tří 

zásadních povinností, které zavádí – clearingové povinnosti, oznamovací povinnosti a 

povinnosti dodržovat techniky zmírňování rizika. V návaznosti na to se pak tato práce 

soustředí zejména na fungování centrálního clearingu a clearingových institucí 

(tzv. ústředních protistran neboli CCP) a argumentů ohledně jejich využití v souvislosti 

s clearingem OTC derivátů. Zásadní otázkou pokládanou touto prací je, zda je nařízení EMIR 

správně nastaveno, a za jakých okolností bude plnit dostatečnou ochrannou, leč zároveň 

efektivní funkci na finančním trhu nejen v rámci EU. Hlavními předpokládanými metodami 

využitými při tvorbě této práce jsou popisná a analytická metoda zkoumání postavení a vlivu 

OTC derivátů na finanční trh a celosvětovou ekonomiku a následná komparace se zcela novou 

právní úpravou. Vzhledem k tomu, že k danému tématu bylo doposud vydáno rozsáhlé 

množství monografií i odborných článků, ale také prováděcích nařízení a dokumentů 

vydaných orgány EU, snažil jsem se projít co možná nejvíce z uvedených zdrojů a vybrat 

pouze ty nejrelevantnější publikace ve vztahu k vybranému rozsahu tématu.  

  



3 

1. ÚVOD DO OTC DERIVÁTŮ 

Předně je nutné představit OTC deriváty a jejich rozdíly oproti dalšímu druhu 

finančních derivátů (burzovním derivátům). V dalším kroku je třeba vymezit jejich znaky 

v rámci moderní globální finanční infrastruktury. Vzhledem k tomu, že jsou OTC deriváty 

nezbytným finančním nástrojem této doby (a blízké budoucnosti), je třeba vyzdvihnout jejich 

místo, rozsah a množství v rámci finančního trhu. Dále jsem uznal za vhodné představit 

základní informace o samotném obchodování s OTC deriváty. Cílem této části není 

prezentovat jakékoliv ekonomické důsledky OTC derivátů, ale spíše vytvořit představu toho, 

jak vypadá jejich obchodování z vnitřního pohledu obchodní společnosti jako obchodníka 

s nimi. Je třeba pochopit, jak složité takové operace jsou a vzít v potaz veškeré kroky, které je 

nezbytné provést k úspěšnému provedení každé takové transakce. O to spíše je nutné si 

uvědomit, jaké faktory je potřeba brát v potaz při obchodování s OTC deriváty ve velkém 

měřítku, a tudíž i k jejich úspěšné regulaci a ochraně před systémovým rizikem. 

1.1. Co jsou OTC deriváty a jaké je jejich postavení na 

finančním trhu? 

OTC deriváty jsou vedle tzv. ET derivátů (exchange-traded neboli derivátů 

obchodovaných na burzovních trzích) podmnožinou finančních derivátů. Základním rozdílem 

mezi těmito dvěma základními druhy finančních derivátů je právě místo, na kterém se dané 

finanční deriváty obchodují – na burze nebo mimo ni. S tímto však souvisí mnohem více 

dílčích rozdílů. Obecně vzato je definice OTC derivátů do značné míry sjednocená – jedná se 

o „finanční nástroj, jehož výnosnost je založena nebo odvozena z pohybu ceny podkladového 

aktiva, které nemusí být koupeno nebo prodáno (…), které jsou sjednávány mimo burzu, přímo 

mezi dvěma stranami a jejich podmínky jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám smluvních 

stran“.1 Precizní definici však poskytuje pouze směrnice MiFID II spolu s odkazem do 

nařízení MiFIR (jde však pouze o definici termínů „derivát“ a „komoditní derivát“). Dle této 

definice se jedná o „všechny ostatní cenné papíry [kromě akcií, dluhopisů a jim podobným 

cenným papírům], se kterými je spojeno právo nabývat nebo prodávat takové převoditelné 

cenné papíry nebo ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, jež se určuje odkazem 

na převoditelné cenné papíry, měny, úrokové sazby nebo výnosy, komodity nebo jiné indexy či 

                                                 
1 LIŠKA, Petr; ELEK, Štefan; MAREK, Karel. Bankovní obchody. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 216 s. 
ISBN 978-80-7478-510-8. s. 189 a 193. Konkrétnější definici poskytují např. Mezinárodní účetní standardy. 
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míry.“2 Nařízení EMIR tuto definici doplňuje stanovením, že OTC derivátem jsou derivátové 

smlouvy, k jejichž realizaci nedochází na regulovaném trhu nebo rovnocenném trhu třetí 

země.3 Základními typy OTC derivátů jsou opce, swapy a forwardy.4 

 

OTC deriváty se vyznačují minimální kontrolou a regulací. Jedná se o transakci, ve 

které přímo nevystupuje žádný zprostředkovatel5 (ústřední protistrana – tedy např. burza), 

která by tento finanční nástroj podrobila přezkumu a evidenci (s tím také souvisí další 

činnosti, které mají ústřední protistrany na starost, dále viz níže). Navíc smluvní strany nemusí 

splňovat žádné jiné podmínky než ty, které si stanovily samy mezi sebou. Znaky OTC 

derivátů tvoří jejich vysoká flexibilita, jednoduchost a přesnost, co se týče potřeb smluvních 

stran – setkáme se zde s širokou škálou tzv. exotických derivátů – ale také nízká míra 

transparentnosti a regulace, ale za to vyšší míra rizika možného úvěrového selhání protistrany, 

které smluvní strany nesou. Spojení vysoké míry netransparentnosti těchto kontraktů 

s úvěrovým rizikem protistrany vytváří nebezpečný mix, neboť v dnešním, již velice 

propleteném a komplexním finančním světě, subjekty trhu s OTC deriváty často nemají 

ponětí, kdo je jejich protistranou, neboť jedna ze stran může postoupit svoji pozici jinému 

subjektu, aniž by druhou stranu vůbec notifikovala. 

Naproti tomu, ET deriváty – obchodované na burze – musí splňovat podmínky 

stanovené nejen regulačním orgánem (např. ČNB), ale také organizátorem trhu. Tyto finanční 

deriváty jsou standardizované, tudíž mezi nimi není prostor pro deriváty se zvláštními 

vlastnostmi. Podmínky se dále netýkají pouze samotných obchodovaných derivátů, ale také 

účastníků trhu. Základem regulovaných trhů jsou jejich pravidla. Tato pravidla pak udávají 

účastníkům různé požadavky (např. na složení jistoty či jiného zajištění – kolaterálu; na 

dodržování různých obezřetnostních pravidel), omezení (např. co se týče rozsahu a množství 

jejich spekulačních pozic či míry pákového efektu, kterému jsou vystaveni) a další povinnosti 

(např. ohlašovací povinnost). Podstatné také je, že organizátor trhu je také ústřední 

protistranou vůči všem účastníkům trhu. Nese tak případné úvěrové riziko protistrany (riziko 

ve vztahu k platební neschopnosti účastníka trhu). Pro takové účely pravidla trhu stanoví 

                                                 
2 Směrnice MiFID, čl. 4 odst. 1 bod 44 písm. c). Křížový odkaz na toto ustanovení podává nařízení MiFIR čl. 2 
odst. 1 body 29 a 30. 
3 Nařízení EMIR, čl. 2 odst. 7. 
4 Viz ustanovení § 3 odst. 1, který provádí přílohu I, oddíl C, body 4-10 směrnice MiFID II. Jedná se však stále o 
výčet všech derivátů a komoditních derivátů (nikoliv pouze OTC derivátů). Pro bližší popis jednotlivých typů 
derivátů viz LIŠKA, Petr; ELEK, Štefan; MAREK, Karel. Bankovní obchody. Op. cit., s. 194-201. 
5 Tento charakteristický prvek se velice změnil po Pittsbughském summitu G-20 v roce 2009 jehož výsledkem 
bylo, jako jeden ze závazků účastníků, přijmout regulaci, která stanoví povinnost centrálního clearingu (alespoň 
standardizovaných) OTC derivátů. 
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základní postupy pro ochranu trhu a jeho účastníků. Případná ztráta (při nedostatečném 

zajištění) je tak většinou rozdělena mezi ostatní účastníky. 

Finanční deriváty jsou někdy zjednodušeně označovány za „sázku“6 anebo 

přirovnávány k pojištění. Při srovnání sázky, pojistné smlouvy a finančních derivátů dojdeme 

k závěru, že vskutku mají několik společných znaků. Zejména všechny mohou být označeny 

za závazky z odvážných smluv, neboť u finančních derivátů, stejně jako u sázky a pojistné 

smlouvy, je prospěch alespoň jedné ze smluvních stran závislý na nejisté události. Nicméně 

finanční deriváty na rozdíl od smlouvy o sázce a pojistné smlouvy nenalezneme v díle 15. 

hlavy II. části čtvrté občanského zákoníku. Ve výsledku nalezneme více rozdílů než 

společných znaků mezi sázkami a finančními deriváty nebo pojistnými smlouvami a 

finančními deriváty. Několik autorů se tak zabývá otázkou, zda je to správně? Mělo by být s 

finančními deriváty zacházeno jinak než s ostatními podobnými smlouvami? Partnoy a Skeel 

tak např. narážejí na otázku, zda je správně, že v některých jurisdikcích pojistitel nemůže 

ukončit pojistnou smlouvu v případě, že se pojistník dostane do úpadku. Pokud se však to 

samé stane v rámci finanční derivátové smlouvy, protistrana (pojistitel) tuto možnost má.7 

Tímto postupem se dostaneme až k otázce, zda je vhodné poskytovat finančním derivátům 

vůbec nějakou ochranu? Nemyslím tím ochranu v rámci jejich nynější regulace, ale spíše zda 

by neměly být, stejně jako smlouva o sázce, pouhou naturální obligací, jako tomu bylo v jejich 

počátcích (do přibližně 90. let minulého století).8 Původní nevymahatelnost derivátových 

transakcí vedla k vytváření burz, v rámci kterých byly finanční deriváty (od té doby ET 

deriváty) vymahatelné. Následně došlo k posílení právní ochrany (nikoliv však jejich 

regulace) i mimoburzovních (OTC) derivátů, což je označováno za jednu z příčin finanční 

krize v letech 2007 a 2008.9  

OTC deriváty jsou uzavírány zejména za účelem hedgingu neboli zajištění (včetně 

rozdělení rizik) a spekulace. Díky jejich nižšímu administrativnímu zatížení a zároveň nižším 

nákladům na uzavření jsou OTC deriváty ideálním nástrojem smluvních stran v jiném 

konkrétním vedlejším právním poměru (respektive hlavním právním poměru, přičemž 

finanční derivát je právě tím vedlejším – hlavní je např. úvěr nebo leasing). Často je tak jejich 
                                                 
6 STOUT, Lynn A. Derivatives and the Legal Origin of the 2008 Credit Crisis. Harvard Business Law Review, 
Vol. 1, 2011, s. 306. Stout jako příklad uvádí, že stejně jako je hodnota finančních derivátů odvozená 
(derivovaná) od vývoje podkladového aktiva, stejně tak je hodnota sázkového lístku odvozená od umístění koně 
na koňských dostizích. 
7 PARTNOY, Frank a SKEEL, David A., Jr. The Promise and Perils of Credit Derivatives. University of 
Cincinnati Review, Cincinnati, 75. Vydání, 2007, s. 1050. 
8 STOUT, Lynn A. Derivatives and the Legal Origin of the 2008 Credit Crisis. op. cit., s. 322 a násl. 
9 Ibid. 
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uzavření požadováno například v rámci úvěrového financování, a to právě za účelem zajištění 

úvěrového, úrokového nebo měnového rizika dlužníka, tedy úvěrovaného. Za tímto účelem 

vznikla většina finančních derivátů, avšak netrvalo dlouho a jejich hedgingová funkce 

ustoupila funkci spekulativní. Tuto tezi dokazuje např. průzkum René M. Stulze z roku 2005, 

ve kterém došel k závěru, že tzv. credit default swaps (CDS, swap proti úvěrovému selhání – 

tedy sloužící k ochraně a omezení úvěrového rizika protistrany hlavního kontraktu) používá 

k hedgingovým účelům pouze 23 velkých bank v USA, a to v průměru pouze na 2 % jimi 

poskytnutých úvěrů.10 Ty samé banky (a samozřejmě nejen ony) pak vstupují do těchto 

kontraktů za zcela jiným účelem – investičním. Stout k tomu uvádí, že v roce 2008 

dosahovala nominální hodnota CDS čtyřnásobku tržní hodnoty jejich podkladových aktiv, a je 

tudíž vyloučené, aby šlo v daném případě pouze o hedging (naopak je zřejmé, že spekulativní 

pozice zastávají mnohem větší podíl na trhu s OTC deriváty než pozice hedgingové).11 

Důležité je v tomto směru ještě zmínit, že jedním z hlavních znaků finančních derivátů je, že 

ani jedna strana derivátového kontraktu nemusí vlastnit (a často nevlastní) podkladové 

aktivum. Důsledkem toho, že většina investorů není věřitelem daného subjektu, proti jehož 

úvěrovému riziku se pojišťují, může být i umělé snížení bonity tohoto subjektu. 

Dle výše uvedeného, deriváty uzavřené za účelem hedgingu lze přirovnat k pojistné 

smlouvě, zatímco deriváty uzavřené za spekulativním účelem lze přirovnat ke smlouvě 

o sázce.12 Na rozdíl od pojistné smlouvy (hedgingu), kde je možné, aby prosperovaly obě 

smluvní strany (platba pojistného na jedné straně a pojistné plnění na straně druhé), je 

smlouva o sázce vždy smlouvou s nulovým výsledkem – zisk jedné strany se rovná ztrátě 

strany druhé. S tím také souvisí, že zatímco v hedgingu je možné, aby obě strany očekávaly 

stejný následující vývoj podkladového aktiva, spekulativní deriváty jsou od počátku postavené 

na předpokladu, že obě strany očekávají jiný vývoj podkladového aktiva, a tudíž, implicitně, 

obě strany mají za to, že protistrana se mýlí. Tudíž, zatím co hedging sleduje snížení 

celkového rizika (nebo alespoň jeho přenesení na subjekt, který jej ponese s nižšími náklady), 

v rámci čisté spekulace se celkové riziko zvyšuje.13  

Řešením by tak mohlo být učinit OTC deriváty uzavřené za účelem spekulace 

nevymahatelnými a ochranu garantovat pouze OTC derivátům s hedgingovým účelem. 

                                                 
10 STULZ, René M. Financial Derivatives: Lessons From the Subprime Crisis. The Milken Institute Review, 
2009, s. 62. 
11 STOUT, Lynn A. Regulate OTC Derivatives by Deregulating Them. UCLA School of Law, Regulation, 32. 
vydání, 2009, s. 33. 
12 STOUT, Lynn A. Derivatives and the Legal Origin of the 2008 Credit Crisis. op. cit., s. 310. 
13 Ibid., s. 314. 
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Vymahatelnost je ostatně také jeden z rozdílů mezi smlouvou o sázce a pojistnou smlouvou. 

Takové opatření by však logicky odradilo subjekty, které obchodují s OTC deriváty pouze se 

spekulativním úmyslem. Jak také Stout trefně uvádí, ani tzv. „hedgové fondy“ neobchodují 

s OTC deriváty v rámci hedgingu, ale čistě za dosažením zisku – reálně se tak jedná 

o spekulativní fondy.14 Vzhledem k tomu, že spekulativní pozice dnes tvoří převládající 

většinu nominální hodnoty OTC derivátů (jak uvádím výše), odstranění těchto pozic by vedlo 

k propadu celého trhu a radikálně by zhoršilo i postavení subjektů, které používají OTC 

deriváty za účelem hedgingu. Dá se tak říct, že OTC derivátový trh by prakticky nemohl 

fungovat bez spekulativních hráčů.15 Odkláním se tak od názoru Stout, že v případě 

deregulace spekulativních derivátů (myšleno že nebudou právem chráněné - vymahatelné) by 

se trh s OTC deriváty stal opět bezpečným a fungoval by stejně jako před téměř 30 lety (s tím, 

že spekulanti by si našli cestu ke svému cíli – pravděpodobně opět skrze burzy).16 Společnost 

se však vyvíjí a nelze porovnávat trh s OTC deriváty několik dekád zpět s jeho dnešní 

podobou. Za tu dobu se stal tento trh několikanásobně větším, a to jak počtem subjektů, které 

na něm působí (a jsou na něm často obchodně závislé), tak celkovou nominální hodnotou 

OTC derivátů. Byly vytvořeny nové deriváty, které jsou daleko komplikovanější, a především 

současný technologický stav společnosti je naprosto odlišný. Věřím, že dnes máme na výběr 

rozhodně lepší řešení, než učinit třicet let dlouhý krok zpět. Mohu tak např. poukázat na 

úpravu nařízení EMIR, která klade důraz na rozlišení mezi hedgingovými a spekulativními 

OTC deriváty a zaměřuje svoji regulatorní úpravu (dalo by se říct, že je izoluje) zejména na ty 

se spekulativním účelem.17 Mám tedy za to, že aktuálně není možné ustanovit OTC deriváty 

nevymahatelnými, a proto lze považovat regulační reformu po roce 2009 za prozatím nejlepší 

možné řešení. 

Finanční deriváty jsou od roku 1987 podstatnou složkou finančního trhu. Jejich 

množství, respektive jejich hodnota, roste od této doby exponenciálně. Celková nominální 

hodnota ET derivátů na světě vzrostla v období mezi lety 1987 – 1999 na téměř 15 bilionů 

                                                 
14 STOUT, Lynn A. Regulate OTC Derivatives by Deregulating Them. Op. cit., s. 33. 
15 Viz např. komentář Petera Wallisona ke STOUT, Lynn A. Regulate OTC Derivatives by Deregulating Them. 
Op. cit., s. 37. Ačkoliv v tomto závěru jsem s autorem ve shodě, jinak se s mnoha jeho názory neztotožňuji. 
Podobný závěr v rámci trhu s tzv. „naked CDS“ (spekulativními CDS) uvádí STULZ, René M. Financial 
Derivatives: Lessons From the Subprime Crisis. Op. cit., s. 70. 
16 Ibid. Částečně souhlasím s komentářem Jean Helwege k článku Stout, že hlavním problémem je vysoká míra 
finančních pák. Financování skrze finanční páky je však charakteristické pro OTC deriváty. Nesouhlasím proto 
se závěrem Helwege, že regulace OTC derivátů není potřeba, nebo že se OTC deriváty nezapříčinily o problémy 
v rámci Globální finanční krize. 
17 Viz nařízení EMIR, odst. 29 preambule. 
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USD.18 Na konci stejného období činila nominální hodnota OTC derivátů téměř 90 bilionů 

USD, přičemž největší nárůst pociťují OTC deriváty od roku 1994. Před rokem 1994 byl 

poměr mezi ET a OTC deriváty přibližně stejný, avšak za méně než dva roky se stala hodnota 

OTC derivátů dvojnásobnou oproti ET derivátům.19 Do roku 2008 rostla celková nominální 

hodnota OTC derivátů neuvěřitelnou rychlostí, a co je ještě zajímavější, pokles v letech 2008 

– 2009 byl oproti tomu zanedbatelný. Nejvyšší hodnotu měly OTC deriváty v roce 2013, kdy 

jejich celková nominální hodnota činila 710 bilionů USD, přičemž od této doby 

zaznamenávají celkem znatelný propad. To však neznamená, že by jakkoliv klesl jejich 

význam, neboť si stále udržují hodnotu přes 540 bilionů USD (v polovině roku 2016).20 

 

Literatura uvádí několik znaků OTC derivátů. Následovně představím 10 základních: 

(i) vlastnosti OTC derivátů jako úvěrových instrumentů, čímž s sebou nesou i související 

úvěrová rizika (úvěrové riziko protistrany, které je značně omezeno zapojením ústřední 

protistrany); (ii) jejich účel přenosu finančního rizika mezi jednotlivými subjekty, čímž dávají 

                                                 
18 SCHINASI, Garry J. et al. Modern Banking and OTC Derivatives Markets: The Transformation of Global 
Finance and its Implications for Systemic Risk. International Monetary Fund, Washington D.C., 2000. 72 s. 
ISBN 1-55775-999-5. s. 12 (graf 3.1). 
19 Ibid. 
20 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. [cit. 15.2.2017] Statistiky dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.bis.org/statistics/about_derivatives_stats.htm?m=6%7C32. 
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prostor pro různé strategie řízení rizik (zejména skrze swapy a opce), a to i mimo trh s OTC 

deriváty; (iii) zprostředkovatelé s OTC deriváty jsou velké nadnárodní finanční instituce se 

značnou kapitálovou, technologickou a logistickou základnou; (iv) trhy s OTC deriváty jsou 

v zásadě mezibankovními a mezidealerskými trhy (většina obchodů je prováděna těmito 

subjekty);21 (v) trh s OTC deriváty se stává stále více koncentrovaným mezi menším počtem 

větších zprostředkovatelů;22 (vi) trh s OTC deriváty se stal podstatnou složkou globálního 

finančního trhu a mezinárodně propojuje jednotlivé trhy, instituce a finanční centra (jasným 

příkladem jsou měnové swapy); (vii) OTC deriváty mohou zvýšit nebo snížit tržní likviditu 

v různých situacích, zejména díky jejich nízkým nákladům a flexibilitě, přičemž ovlivňují 

(posilují) ostatní tradiční finanční mechanizmy (např. úvěrové linky); (viii) je pro ně 

charakteristické financování přes pákový efekt, tudíž investoři vkládají podstatně menší 

množství kapitálu, ale přesto mají vyhlídky potenciálně vysokého zisku, ale také ztráty 

(finanční pákový efekt vytvářený finančními deriváty je mnohem komplikovanější, neboť je 

vykazován mimo rozvahu, tudíž není součástí klasického výkazu poměru celkových aktiv 

s vlastním kapitálem);23 (xi) OTC deriváty jsou samy o sobě netransparentními transakcemi a 

navíc snižují transparentnost finanční situace jednotlivých subjektů (zejména díky tomu, že 

skrze ně lze rozčlenit a přerozdělit jednotlivé složky rizika, takže ve finále není zřejmé kdo 

vlastní jakou část daného rizika); a (x) trhy s OTC deriváty jsou systémově důležité, neboli 

vzhledem ke koncentraci většiny celkové nominální hodnoty OTC derivátů u relativně malého 

počtu subjektů (viz bod (v) výše) by úpadek jakéhokoliv z podstatných subjektů těchto trhů 

vedl k narušení celého trhu (a pravděpodobně i trhů s podkladovými aktivy) a navíc je u 

takových subjektů (velkých nadnárodních finančních institucí) velice složité zúčtování a 

uzavření všech jejich pozic.24 

                                                 
21 Schinasi uvádí zajímavý přiklad (řetězec transakcí nazývaný „horká brambora“), kde banka s klientem uzavře 
OTC derivát na 100 milionů USD, ale banka má být exponována jen do výše 10 %, tudíž uzavře další OTC 
derivát s dalším zprostředkovatelem. Pokud by každý následující zprostředkovatel držel expozici pouze ve výši 
10 %, vznikla by řada derivátů o nominální hodnotě celkem 1 miliarda USD, přičemž 900 milionů USD z této 
hodnoty by bylo tvořeno právě pouze mezi zprostředkovateli (bankami a dealery). 
22 Viz také MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Oxford, 2014, 3. vydání. 
1044 s. ISBN 978-0-19-966434-4, s. 574-575. 
23 Viz také EVROPSKÁ KOMISE. Impact Assessment Document for EMIR. Brusel, 2010, SEC(2010) 1058, s. 
13. [cit. 10.3.2017] Dostupné v anglickém jazyce z:  
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2010/sec_2010_1058_en.pdf. 
24 SCHINASI, Garry J. et al. Modern Banking and OTC Derivatives Markets: The Transformation of Global 
Finance and its Implications for Systemic Risk. Op. cit., s. 41-48. 
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1.2. Obchodování s OTC deriváty 

Obchodování s finančními deriváty je ze své podstaty mnohem snazší než 

obchodování s podkladovými aktivy s nimi spojenými. Obchodníci s finančními deriváty totiž 

zpravidla nevlastní dané podkladové aktivum. Co se týče OTC derivátů, jejich obchodování je 

ještě snazší vzhledem k výše uvedeným znakům. S rychle rostoucím vývojem komunikačních 

technologií je obchodování s OTC deriváty čím dál rychlejší a přístupnější novým subjektům. 

Přes to je nutné dodat, že dle průzkumu Bank of England z prosince roku 2013 je stranami 

téměř 90 % celkové jmenovité hodnoty finančních derivátů 15 největších investičních bank 

(to také vysvětluje, proč je tímto způsobem měřena komplexnost tzv. globálně systémově 

důležitých bank neboli G-SIB).25 

Pro účely pochopení důvodů a cílů regulace OTC derivátů je nezbytné si nejdříve 

uvědomit, jak náročný a proměnlivý je proces jejich obchodování. Nejednou jsem postřehl 

názor, že technologie, a tudíž i nové formy obchodů i derivátů samotných, se vyvíjí rychleji 

než mantinely, které by v celém tomto systému měly udržovat řád. Trh se v takovém případě 

stává stále méně stabilním. Vysoká nestabilita na trhu s OTC deriváty snižuje důvěru jejích 

účastníků. Ti se pak neprodleně dožadují zaplacení svých pohledávek, prodávají finanční 

kolaterály a uzavírají zajištění ve formě hedgingu (v případě věřitelů), případně čerpají kapitál 

a zpeněžují jiná aktiva (v případě dlužníků).26 Takové chování je pak často přirovnáváno ke 

klasickému runu na banky.27 V prostředí současného sekuritizačního bankovnictví je toto 

chování označováno vhodněji za „run na repo“.28  

Vůbec prvními finančními deriváty byly komoditní deriváty, a jak je již výše zmíněno, 

původní účel finančních derivátů (účel vzniku finančních derivátů) byl hedging. Obchodníky 

s těmito deriváty byli většinou farmáři, kteří se chtěli zajistit proti poklesu ceny jejich 

komodit.29 Za nedlouho se však vydělili obchodníci, kteří obchodovali s finančními deriváty 

pouze ze spekulativních důvodů.30 Bylo jen otázkou času, kdy se komodity jako hlavní 

podkladové aktivum stanou méně atraktivními. Ještě v 90. letech se dostaly do popředí 

                                                 
25 BALLUCK, Kushal. Investment Banking: Linkages to the Real Economy and the Financial System. Bank of 
England, Quarterly Bulletin, Londýn, 2015, s. 12. 
26 Ibid., s. 7. 
27 Ibid. 
28 GORTON, Gary a METRICK, Andrew. Securitized banking and the run on repo. Journal of Financial 
Economics 104, 2012, s. 425. Autoři uvádí, že oproti klasickému runu na banky, ve kterém dochází k masivnímu 
výběru vkladů, v runu na repo dochází k odstupování od smluv o zpětné koupi finančních instrumentů (repo 
smluv, neboli repurchase agreements), které souží k financování. 
29 STOUT, Lynn A. Derivatives and the Legal Origin of the 2008 Credit Crisis. op. cit., s. 315 a násl. 
30 Ibid. 
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deriváty odvozené od úrokových měr a měnových kurzů.31 Úrokové deriváty jsou do dnes 

zdaleka nejvíce obchodovanými OTC deriváty, přičemž jejich celková nominální hodnota činí 

již po několik let více než dvojnásobek nominálních hodnot všech ostatních typů OTC 

derivátů.32 Velký nárůst od roku 2005 a zejména pak od roku 2007 zaznamenaly také CDS a 

další kreditní deriváty. 

 

Většina společností obchodujících s OTC deriváty rozděluje obchodování mezi dvě až 

tři základní oddělení: front-office, middle-office a back-office. Ve front-office dochází 

k tvorbě daného derivátu, tedy dohodě smluvních stran. Základem je samozřejmě dohoda o 

veškerých podmínkách derivátu. Velkým dílem celosvětovému trhu s OTC deriváty v tomto 

směru přispěla International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA), asociace, která 

od roku 1992 vydává rámcové smlouvy (master agreement), na základě kterých se uzavírá 

podstatná část OTC derivátových obchodů.33 Na počátku celého obchodu je také třeba alespoň 

základní výměna informací za účelem například zjištění potenciálního růstu úvěrového rizika 

                                                 
31 Ibid., s. 319. 
32 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. [cit. 25.2.2017] Statistiky dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.bis.org/statistics/about_derivatives_stats.htm?m=6%7C32. 
33 OTC deriváty jsou uzavírány na základě rámcové smlouvy nebo bez ní (na základě dílčích smluv). ISDA 
rámcová smlouva umožňuje stranám její aplikaci na již dříve uzavřené OTC deriváty. 
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protistrany (zjištění úvěrových limitů a další kontroly rizik).34 Mezi hlavní náplň práce back-

office patří zejména clearing a monitoring. Back-office tak zajišťuje kontrolu potvrzení (tzv. 

konfirmací) vyměněných mezi smluvními stranami (které obsahují základní ujednání stran), 

ale také vliv nového potenciálně uzavřeného derivátu na expozici firmy v závislosti na 

ostatních obchodech, jichž je stranou.35 Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že podmínky 

jednotlivých OTC derivátů mohou být jednoduché a obsahovat tak např. pouze tři základní 

parametry nebo mohou být velice složité a jejich podmínky vypsané v mnohastránkové 

dokumentaci. V neposlední řadě je back-office obvykle pověřen závěrečným vyrovnáním 

obchodů. Middle-office se stará především o celkový proces řízení rizik (risk management), 

přičemž zkoumá zejména tři základní rizika – tržní, úvěrová a operační.36 Jedním z předních 

nástrojů řízení rizik je požadování zajištění ve formě poskytnutého finančního kolaterálu. 

Nicméně celková hodnota zajištění je v porovnání s celkovou hodnotou OTC derivátů stále 

v extrémním nepoměru. Dle statistik organizací ISDA a BIS (Banka pro mezinárodní platby) 

činila v roce 2008 reálná hodnota (cena) OTC derivátů přibližně 20 bilionů USD, celková 

nominální hodnota OTC derivátů dokonce přibližně 600 biliónů USD, zatímco celková 

hodnota finančního kolaterálu v oběhu v souvislosti s OTC deriváty činila pouze necelé 4 

bilióny USD.37  

Finanční zajištění je součástí ještě jedné podstatné části řízení rizik, a tou je řízení 

právních rizik. Největší nejistota, v případě poskytnutého finančního zajištění, tkví v 

jeho právní vymahatelnosti a vykonatelnosti, nicméně hlavní otázkou vždy bude, dle jakého 

práva se finanční zajištění řídí? Možností je totiž několik, může se jednat o (i) právo, kterým 

se řídí dohoda o finančním zajištění; (ii) právo státu, ve kterém se nachází finanční kolaterál; 

anebo (iii) právo státu, v němž má sídlo protistrana poskytující kolaterál.38 Značným přínosem 

proto byla, na poli právní jistoty investorů, směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/47/ES ze ßdne 6. června 2002, o finančním zajištění, která je v ČR aktuálně provedena 

zákonem č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.39 Právní úprava finančního zajištění by zcela 

                                                 
34 SCHINASI, Garry J. et al. Modern Banking and OTC Derivatives Markets: The Transformation of Global 
Finance and its Implications for Systemic Risk. op. cit., s. 21. 
35 Ibid., s. 21-22. 
36 Ibid., s. 24-26. 
37 INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, INC. ISDA Margin Survey 2010. 2010, 
s. 4. [cit. 28.2.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: http://www.isda.org/c_and_a/pdf/ISDA-Margin-Survey-
2010.pdf. 
38 SCHINASI, Garry J. et al. Modern Banking and OTC Derivatives Markets: The Transformation of Global 
Finance and its Implications for Systemic Risk. op. cit., s. 29. 
39 Samozřejmě se však nejedná o jedinou právní úpravu svého druhu. Již dříve podobnou ochranu investorům 
poskytoval např. insolvenční zákon USA (U.S. bankruptcy code). 



13 

jistě zasloužila bližší rozbor, neboť se jedná o podstatnou složku obchodování s OTC 

deriváty, zejména pak ochrany jednotlivých účastníků jakož i celého trhu, to by však 

nadměrně přesáhlo rozsah této práce. Dále se tak hodlám zaměřit především na kolaterál 

poskytovaný ústředním protistranám v souvislosti s výkonem clearingové povinnosti, 

případně dodatečné povinnosti týkající se kolaterálu v souvislosti s technikami zmírňování 

rizika OTC derivátů, které nepodléhají clearingové povinnosti.  
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2. POSÍLENÍ REGULACE OTC DERIVÁTŮ 

V historii jsme se již několikrát přesvědčili o tom, že OTC deriváty jsou velice 

užitečným a flexibilním instrumentem moderního kapitalismu, ale zároveň jsou schopné 

ohrozit a ochromit celosvětovou ekonomiku. S vývojem moderních technologií se staly 

finanční deriváty (zejména pak právě OTC deriváty) nezbytným nástrojem, který značně 

zefektivnil mezinárodní finanční systém. Nicméně právě flexibilita, dynamičnost a 

jednoduchost v rámci dispozic s OTC deriváty skýtá i jejich největší nebezpečí. 

2.1. Vzestup OTC derivátů a důsledky jejich nízké regulace 

Turbulence v devadesátých letech minulého století, které vyvrcholily kolapsem 

hedgového fondu Long-Term Capital Management (LTCM) v roce 1998, byly jen počátkem a 

ukazatelem rizik, které s sebou OTC deriváty nesou. Krize kolem LTCM byla, na úkor 

ostatních subjektů finančního trhu, zažehnána. Bohužel však hlavní důvod, proč jsou OTC 

deriváty nebezpečné pro světový finanční trh, přetrvává. Tímto důvodem je i nadále rostoucí 

náklonost moderních finančních institucí k provádění obchodů mimo rozvahu (off-balance 

sheet), s nižší transparentností a potenciálně rizikovějším způsobem.40 Navíc se v posledních 

desetiletích ukázalo, že OTC deriváty jsou ještě více nestabilní a náchylné na výkyvy než 

samotná podkladová aktiva a co je ještě podstatnější, dispozice s OTC deriváty a pohyby na 

jejich trzích zároveň ovlivňují hodnotu jejich podkladových aktiv, což vede k nadměrným 

pohybům na trzích těchto podkladových aktiv.41 

Původně byly OTC derivátové aktivity regulovány pouze nepřímo na národní úrovni a 

vzhledem k nízké transparentnosti byly regulovány minimálně. Klíčovým faktorem tak byla 

seberegulace stran OTC derivátových obchodů, zejména skrze (i) monitoring finanční situace 

firmy ze strany investorů; a (ii) vliv investorů na vedení firmy; přičemž hlavními nástroji byly 

(a dodnes jsou) day-to-day operace a správné postupy v rámci řízení rizik.42 Jedním z prvních 

                                                 
40 SCHINASI, Garry J. et al. Modern Banking and OTC Derivatives Markets: The Transformation of Global 
Finance and its Implications for Systemic Risk. Op. cit., s. 3. 
41 Ibid., s. 3-5; Schinasi uvádí jako příklad vlivu změn na derivátových trzích na trhy s jejich podkladovými 
aktivy výkyvy na devizových trzích týkající se USD a JPY v letech 1995 a 1998, kde tzv. knockout opce, jejichž 
účel je ochrana proti mírným výkyvům kurzu, přispěly vysokou mírou k velkým výkyvům na těchto trzích (proti 
nimž paradoxně ochranu nezajišťovaly). 
42 Ibid., s. 19. 
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regulatorních prvků byla povinnost centrální registrace všech OTC derivátových transakcí 

zavedená v Brazílii (již před rokem 1999).43 

Celosvětově však byla přímá regulace OTC derivátů dlouho přehlížena a nepřikládala 

se jí značná důležitost. Důvodem byl předně názor, že tyto transakce jsou činěny mezi 

investory, profesionály, kteří nepotřebují vnější vrchnostenskou ochranu a případná přímá 

regulace by tak pouze snižovala efektivitu trhu. Tato idea stála na základních presumpcích, že 

pokud budou investoři dostatečně informovaní (tzn. nebude vznikat značná informační 

asymetrie), využijí tyto informace ke svému prospěchu – profitu, ale zároveň i lepšímu 

rozložení rizik.44 Tato presumpce se však následně stala chybnou, když i přes to, že informace 

byly často dostupné, investoři je často přehlíželi a chovali se stádovitě – tzn. nejednali 

adekvátně s informacemi, které obdrželi, ale napodobňovali chování ostatních investorů, 

kterým se zdánlivě dařilo.45 Spoléhalo se na tzv. tržní disciplínu, tedy že dostatečně 

informovaný investor se bude chovat rizikově přiměřeně, neboť nechce čelit ztrátě – to se 

však nepotvrdilo.46 

Dalším argumentem proti zavedení přímé regulace byla dosavadní zkušenost, že trh 

s OTC deriváty neslouží k funkci určení cen. Nutno v této souvislosti uvést stanovisko Alana 

Greenspana z roku 2000: „OTC transakce s finančními deriváty nejsou náchylné k 

manipulaci. (...) Kromě toho ceny stanovené v OTC transakcích neslouží k funkci určování 

cen [Pozn.: na rozdíl od ET derivátů; což však není zcela pravda, protože pohyby na trhu OTC 

derivátů ovlivňují i např. trhy s podkladovými aktivy, viz výše]. Tudíž i kdyby byla cena OTC 

kontraktu jakkoliv zmanipulována, nepříznivý dopad takového jednání na ekonomiku by byl 

značně omezený.“47 V důsledku, namísto toho, aby byly OTC deriváty regulovány, bylo jejich 

postavení v USA posíleno přijetím zákona o modernizaci komoditních futures (Commodities 

Futures Modernization Act) v roce 2000. Tvůrci i samotný zákon uváděli, že jeho účelem je 

„snížení systémového rizika tím, že zvyšuje právní jistotu na trzích s futures a jinými 

                                                 
43 U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION. Regulation of Over-the-Counter Derivatives 
Transactions. Washington D.C., 1999. [cit. 21.2.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
http://www.cftc.gov/idc/groups/public/@internationalaffairs/documents/file/oia_otcs99.pdf, s. 64-65. 
44 AVGOULEAS, Emilios. The Global Financial Crisis and the Disclosure Paradigm in European Financial 
Regulation: The Case for Reform. European Company and Financial Law Review, Manchester, 2009, s. 3 a násl. 
45 Ibid., s. 6 a násl. 
46 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Working Paper on Pillar 3 – Market Discipline. 
Basel, 2001, s. 1 a násl. 
47 GREENSPAN, Alan. Over-the-counter derivatives. Testimony before the Committee on Agriculture, Nutrition 
and Forestry, United States Senate. [cit. 21.2.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.federalreserve.gov/boarddocs/testimony/2000/20000210.htm; Na druhou stranu však také dodává, 
že clearingové systémy pro OTC deriváty pod vládním dohledem by byly vhodné. 
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derivátovými transakcemi“.48 Je zarážející, že tvůrci zákona očekávali, že tím, že smluvním 

stranám zaručí vymahatelnost a stanoví najisto právní postavení OTC derivátů, sníží 

systémové riziko, a to i přes řadu nepříjemných a nebezpečných situací, které neregulované 

OTC deriváty zapříčinily jen několik málo let před tím (viz ztráty společnosti Proctor & 

Gamble, penzijního fondu Orange County nebo kolaps LTCM – vše z velké části zapříčiněné 

investováním do OTC derivátů).49 

Tato argumentace byla ještě posílena po korporátní krizi ovlivněné úpadkem 

společností Enron a WorldCom v letech 2001 a 2002. Tato krize byla z části odvrácena díky 

tomu, že většina věřitelů těchto společností vstoupila do hedgingových smluv a tím pádem 

omezila své riziko, čímž zamezila krizi likvidity, která by jinak mohla v bankách nastat.50 Na 

druhou stranu to, že banky zajistily své úvěry, vedlo k nižšímu monitoringu těchto společností 

jako dlužníků z jejich strany.51 Přeci jen, banky neměly dostatečnou potřebu monitorovat 

dlužníky, když věděly, že i kdyby u dlužníků došlo k úpadku, ony sasmontné jsou chráněny. 

Navíc nutno dodat, že za úpadkem Enronu stojí jeho ztráta vzniklá spekulováním 

s energetickými OTC deriváty.52 Mnohem horším příkladem je pak případ společnosti Tower 

Automotive, která čelila úpadku v roce 2004. Členy syndikátu byly zejména banky a hedgové 

fondy. Poté, co se banky dozvěděly o hrozícím úpadku, rozhodly se poskytnout společnosti 

Tower Automotive další financování s tím, že se jim snad podaří úpadek odvrátit, nicméně 

hedgové fondy byly proti, a tak nakonec k dalšímu financování nedošlo. Důvodem, proč byly 

hedgové fondy proti poskytnutí dalšího financování bylo mimo jiné to, že vlastnily finanční 

instrumenty (podobné CDS), které je chránily proti úvěrovému riziku Tower Automotive, 

která tak následně skončila v úpadku. Tím pádem měly hedgové fondy větší zisk ze selhání 

Tower Automotive, než který by měly v případě, že by se snažily společnost zachránit.53 

V ultimátním případě je pak na místě ještě uvést příklad z roku 2010, kdy byla 

investiční banka Goldman Sachs povinna zaplatit sankce ve výši 550 milionů USD za to, že 

                                                 
48 Ust. § 2 odst. 6 zákona o modernizaci komoditních futures (USA). 
49 STOUT, Lynn A. Derivatives and the Legal Origin of the 2008 Credit Crisis. op. cit., s. 320. 
50 PARTNOY, Frank a SKEEL, David A., Jr. The Promise and Perils of Credit Derivatives. op. cit., s. 1024. 
51 STULZ, René M. Credit Default Swaps and the Credit Crisis. Journal of Economic Perspectives, 24. vydání, 
2010, s. 76. Stulz dochází ke stejnému závěru ve všeobecné rovině, tedy že pokud banka vstoupí do credit 
default swap transakce týkající se kreditního rizika svého dlužníka, sníží se tím podstatně její motivace 
k řádnému monitorování tohoto dlužníka. 
52 HENRIQUES, Diana B. ENRON'S COLLAPSE: THE DERIVATIVES; Market That Deals in Risks Faces a 
Novel One. The New York Times, 2001. [cit. 25.2.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
http://www.nytimes.com/2001/11/29/business/enron-s-collapse-the-derivatives-market-that-deals-in-risks-faces-
a-novel-one.html. 
53 PARTNOY, Frank a SKEEL, David A., Jr. The Promise and Perils of Credit Derivatives. Op. cit., s. 1034-
1035. 
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„povolila svému klientovi [Pozn.: kterým byl hedgový fond Paulson & Co.], který sázel proti 

trhu s hypotékami, aby měl značný vliv na výběr konkrétních hypotečních zástavních listů, 

které byly obsaženy v investičním portfoliu, které bylo následně nabízeno investorům, přičemž 

investory informovala, že výběr provedla nezávislá třetí strana.“.54 Jinak řečeno, hedgový 

fond Paulson & Co. zaplatil bance Goldman Sachs za to, že bude moct vybrat jednotlivé 

hypoteční zástavní listy, které budou součástí CDO55 nabízeného investorům, přičemž 

Paulson & Co. si byl dobře vědom vysokého úvěrového rizika obsaženého v tomto CDO, a 

proto za tímto účelem nakoupil u Goldman Sachs CDS na kterých následně značně vydělal 

(na úkor investorů, kteří do daného CDO investovali). 

V rámci Evropské unie byla právní úprava rovněž nedostatečná. Finanční deriváty se 

řídily zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, o trzích finančních 

nástrojů (MiFID), která byla implementována do právního systému ČR zákonem č. 256/2004 

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Nicméně jak MiFID tak ZPKT upravovaly 

pouze obchodování finančních derivátů na regulovaných trzích, tedy ET derivátů. MiFID je i 

nadále základním kamenem nařízení EMIR, neboť EMIR například ohledně definice 

„derivátů“ a „derivátových smluv“ pouze odkazuje na MiFID (respektive v platném znění na 

MiFID II,56 viz níže). Dále pak EMIR definuje OTC deriváty jako deriváty, se kterými se 

neobchoduje na „regulovaném trhu“ (nebo rovnocenném regulovaném trhu třetí země), čímž 

opět odkazuje na MiFID (jak již uvádím výše). 

„V průběhu období silného globálního růstu a dlouhodobé stability usilovali účastnící 

trhu o vyšší výnosy navzdory nepřiměřenému zhodnocení rizik a bez výkonu náležité řádné 

péče.“57 V důsledku tohoto jednání nastala v roce 2008 Globální finanční krize, jejímž (podle 

některých autorů) hlavním spouštěčem byly právě OTC deriváty (konkrétně pak credit default 
                                                 
54 U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Zpráva ze dne 16. dubna 2010. [cit. 25.2.2017] 
Dostupná v anglickém jazyce z: https://www.sec.gov/news/press/2010/2010-59.htm. 
55CDO neboli Collateralized Debt Obligation je finanční nástroj, který poskytuje kupujícímu nárok na finanční 
toky plynoucí z portfolia aktiv s pevným výnosem (dluhem), jenž může obsahovat dluhopisy, úvěry, hypoteční 
zástavní listy nebo dokonce jiné CDO. CDO je typ cenného papíru zajištěného aktivy (ASB – asset-backed 
security). Viz LUTTREL, David; ROSENBLUM, Harvey a THIES, Jackson. Understanding the Risks Inherent 
in Shadow Banking: A Primer and Practical Lessons Learned. Federal Reserve Bank of Dallas, Staff Papers, č. 
18, 2012, s. 40. Definice CDO však není ustálená – dle jiných zdrojů se jedná o SPV (účelově založenou entitu), 
která skoupí uvedené portfolio aktiv, přičemž jeho koupi financuje vydáním cenných papírů rozdělených do 
několika tranší, které poskytne investorům. Celý tento proces se nazývá sekuritizace. Viz GORTON, Gary a 
METRICK, Andrew. Securitized banking and the run on repo. Op. cit., s. 448. Samotné CDO je v jistých 
případech označováno za finanční derivát a jeho portfolio se může z části nebo zcela skládat pouze z finančních 
derivátů – takovému CDO se říká syntetické CDO a jeho portfolio je tvořeno z velké části z CDS. 
56 Viz směrnice MiFID II, čl. 94. 
57 G-20. Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy. 2008. [cit. 11.4.2017] 
Dostupné v anglickém jazyce z: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/11/20081115-
1.html. 
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swapy).58 Původ Globální finanční krize lze rozdělit na několik úrovní, které byly mezi sebou 

vzájemně propojené – krize na trhu s nemovitostmi, krize na trhu s cennými papíry a krize na 

finančním trhu spojená s bankovní krizí a krizí likvidity. Zjednodušeně řečeno, krize na trhu s 

nemovitostmi, zapříčiněná velkým množstvím rizikových hypoték, u kterých se závratnou 

rychlostí zvyšovalo množství selhání (default), zmnohonásobněná množstvím (s ohromnou 

celkovou hodnotou) OTC derivátů, které (nejen) tyto hypoteční úvěry používaly jako 

podkladové aktivum, zapříčinily úvěrové selhání několika podstatných subjektů na finančním 

trhu. Tím nastala nejistota na trhu, která přinesla zejména požadavky na poskytnutí 

dodatečného kolaterálu mezi ostatními subjekty na trhu, neboť hodnota doposud poskytnutého 

kolaterálu rapidně klesla (až o 50 % ke konci roku 2008, některá aktiva přestala být přijímána 

jako kolaterál úplně)59, a tato nejistota (a neochota poskytovat další prostředky nebo 

odkupovat jednotlivé produkty mezi subjekty trhu) vedla ke krizi likvidity.60 Jednotlivé 

subjekty na finančním trhu odmítaly mezi sebou obchodovat (půjčovat si prostředky nebo 

obchodovat s jednotlivými produkty), neboť nikdo nevěděl, v jaké pozici, co se týče credit 

default swapů, je jeho potenciální protistrana, a tedy jaké kreditní riziko selhání s sebou 

nese.61 Provázanost subjektů finančního trhu a koncentrace úvěrových rizik v rámci 

omezeného množství subjektů (koncentrace je charakteristická pro trh s OTC deriváty – viz 

výše) přeměnila jednotlivá úvěrová rizika protistran na systémové riziko.62 Globální finanční 

krize zasáhla v podstatě všechny vedoucí světové subjekty a několika z nich přivodila 

(alespoň hrozící) úpadek.63 Většina těchto subjektů byla zachráněna znárodněním, 

bezúročnými půjčkami ze strany státu, státní zárukou, akvizicí ze strany jiného subjektu nebo 

daňovým zvýhodněním.64 

Ať již byly OTC deriváty jednou z přímých příčin Globální finanční krize nebo ne, 

jisté je, že následky finanční krize značně prohloubily a rozšířily.65 Nepřímo se jejich vliv na 

                                                 
58 BUCKLEY, Adrian. Financial Crisis: Causes, Contect and Consequences. Harlow, 2011. 342 s. ISBN 978-0-
273-73511-3, s. ix (předmluva). 
59 GORTON, Gary a METRICK, Andrew. Securitized banking and the run on repo. Op. cit., s. 428-429. 
60 BUCKLEY, Adrian. Financial Crisis: Causes, Contect and Consequences. Op. cit., s. 4-6. 
61 Ibid., s. 6. 
62 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 575. 
63 SINGH, Kavaljit. Fixing Global Finance: A Developing Country Perspective on Global Financial Reforms. 
Nové Dilí, 2010. 130 s. ISBN 81-86816-21-6, s. 50. Úpadek (případně hrozící úpadek) se týkal zejména 
amerických investičních bank Bear Stearns, Lehman Brothers a Merrill Lynch, vládou sponzorovaných podniků 
(GSE) Fannie Mae a Freddie Mac, pojišťovny AIG, britských bank Northern Rock, Royal Bank of Scotland a 
HBOS a dalších evropských bank, zejména Fortis, UBS, Glitnir a Landsbanki. 
64 BUCKLEY, Adrian. Financial Crisis: Causes, Contect and Consequences. Op. cit., s. 7. 
65 LIŠKA, Petr; ELEK, Štefan; MAREK, Karel. Bankovní obchody. Op. cit., s. 207. Autor uvádí, že OTC 
deriváty nebyly příčinou (nebo jednou z příčin) finanční krize (stejný názor zastává např. také Evropská komise), 
nicméně názory se v tomto směru rozcházejí. Stout např. uvádí, že na rozdíl od ostatních faktorů, které krizi 
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Globální finanční krizi projevil skrze celkový nárůst pákového efektu,66 přičemž, jak je 

uvedeno výše, financování skrze finanční páky je charakteristické pro OTC deriváty.67 

S růstem finančních prostředků ve finančním sektoru rostlo i využití finančních pák, což hrálo 

důležitou roli v následném propadu a vytváření slabin celého systému, což v důsledku zvýšilo 

závažnost krize.68 Finanční instituce využívaly finanční páky více než kdykoliv před tím. 

Předně tak lze uvést příklad investiční banky Lehman Brothers Holdings Inc., která ve své 

poslední výroční zprávě (poslední před prohlášením úpadku) uvedla 31,4násobnou finanční 

páku, přičemž její cizí kapitál činil 691 miliard USD oproti vlastnímu kapitálu ve výši 22 

miliard USD. Co je však ještě podstatnější, v tu samou dobu dosahovala nominální hodnota 

finančních derivátů (a dalších finančních instrumentů), jichž byli Lehman Brothers stranou, 

téměř 738 miliard USD. Tato hodnota nebyla vykazována v rozvaze (jedná se o 

mimorozvahové transakce). Celkově tak byl finanční pákový efekt Lehman Brothers ve výši 

téměř 65 násobku (vůči jejich vlastnímu kapitálu).69 

Dalším již výše uvedeným faktorem byla rostoucí složitost finančních nástrojů.70 Ty se 

staly natolik komplexními, že se současnou metodou hodnocení rizik (ratingu) nebylo možné 

jejich rizika dostatečně správně odhadnout a zhodnotit.71 Aktuální ukazatele rizikovosti 

jednotlivých finančních nástrojů tudíž nevedly investory k opatrnosti, ale naopak jim 

představovaly tyto složité instrumenty jako zcela bezpečné a prosperující cíle investic a 

ratingové agentury udělovaly těmto nelikvidním a netransparentním derivátům absurdně 

vysoké hodnocení.72 Rating se postupně stal víceméně jediným hlediskem, na základě kterého 

se stanovila cena OTC derivátů (ačkoliv ratingové agentury často operují s ustanoveními na 

omezení odpovědnosti ve smyslu, že jejich rating neslouží jako doporučení ke koupi nebo k 

                                                                                                                                                         
přivodily, jsou OTC deriváty jediným faktorem, který by byl schopen přivodit krizi zcela sám (nicméně např. i 
kdyby se veškeré hypotéky staly ze dne na den bezcenné, jejich hodnota nebyla dostatečně vysoká, aby 
způsobila tak rozsáhlou krizi). Buckley k tomu uvádí, že hodnota subprime hypoték činila v období na pokraji 
krize 1,3 bilionů USD, zatímco nominální hodnota credit default swapů činila 60 bilionů USD. 
66 G-20. Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy. Op. cit. 
67 Evropská komise. Impact Assessment Document for EMIR. Op. cit., s. 13. 
68 FINANCIAL SERVICES AUTHORITY. The Turner Review: A regulatory response to the global banking 
crisis. Londýn, 2009, s. 21. 
69 Výroční zpráva Lehman Brothers Holdings Inc., vypracovaná ke dni 30. listopadu 2007. [cit. 5.3.2017] 
Dostupná v anglickém jazyce z: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/806085/000110465908005476/a08-
3530_110k.htm#Item6_SelectedFinancialData_003911. 
70 G-20. Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy. Op. cit. 
71 LUTTREL, David; ROSENBLUM, Harvey a THIES, Jackson. Understanding the Risks Inherent in Shadow 
Banking: A Primer and Practical Lessons Learned. Federal Reserve Op. cit., s. 10. 
72 CROTTY, James. Structural Causes of the Global Financial Crisis: A Critical Assessment of the ‘New 
Financial Architecture’. Economic Departement Working Paper Series 16, University of Massachusetts 
Amherst, 2008. s. 21.  
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jinému investičnímu rozhodnutí).73 Nutno ještě podotknout, že různé ratingové agentury 

mohou dát stejnému derivátu různé hodnocení. Co jedna agentura ohodnotí jako BBB (4. 

hodnota v pořadí) může podle jiné agentury mít rating AA (2. hodnota v pořadí).74 Ratingové 

agentury tak nepřímo vytvářejí prostor pro arbitráž s OTC deriváty, neboť je možné, že 

obchodník koupí BBB hodnocený derivát, který prodá jako AA hodnocený derivát, přičemž 

nenese reálně žádné riziko.75 V období před Globální finanční krizí se této možnosti 

algoritmické arbitráže snažily využívat často zejména právě velké investiční banky, skrze 

soukromé a anonymní (a tudíž absolutně netransparentní) obchodní platformy, tzv. „dark 

pools“.76 

Na závěr této části je ještě vhodné doplnit, že Globální finanční krize také prokázala, 

že v takto závažné situaci není funkční ani pravděpodobně nejzásadnější účel finančních 

derivátů, a to převod rizika na subjekt, který je s ním schopen lépe nakládat.77 Tento fakt lze 

spatřit na problémech pojišťovny AIG, jejíž podnikání bylo do velké míry vystavené na 

prodeji OTC derivátů. AIG na sebe převedla velké množství kreditního rizika, které 

v důsledku náhlých a značných výkyvů v roce 2008 nebyla schopna ustát.78 V polovině roku 

2008 byla AIG stranou credit default swapů v nominální hodnotě 411 mld. USD, nicméně 

většina těchto swapů zajišťovala seniorní AAA tranše, jejichž pravděpodobnost selhání byla 

do té doby přibližně 0,1 %.79 V průběhu krize se AIG ocitla na pokraji úpadku a nakonec 

musela být vládou USA zachráněna. Důvodem sice nebyl nedostatek likvidity pro vyplácení 

částek z credit default swapů, ale snížení bonity AIG, což vedlo k požadavkům na poskytnutí 

dodatečného kolaterálu ze strany AIG, na který již AIG neměla nezbytné prostředky.80 Je tedy 

zřejmé, že ani společnosti (předně pojišťovny), jejichž podnikání je vystavěné na přebírání 

kreditního rizika od jiných subjektů, nemusí být schopné plnit svoji funkci.81 Výše jsem uvedl 

                                                 
73 PARTNOY, Frank a SKEEL, David A., Jr. The Promise and Perils of Credit Derivatives. op. cit., s. 1048. 
Nově, na základě nařízení EMIR, je zavedena např. povinnost, že OTC deriváty, které neprošly centrálním 
clearingem (a jejichž stranami jsou příslušné subjekty), musí být denně oceňovány dle jejich tržní hodnoty, 
případně na základě modelu. 
74 Ibid., s. 1041-1046. 
75 Ibid. 
76 BALLUCK, Kushal. Investment Banking: Linkages to the Real Economy and the Financial System. Op. cit., 
s. 13. 
77 SCHINASI, Garry J. et al. Modern Banking and OTC Derivatives Markets: The Transformation of Global 
Finance and its Implications for Systemic Risk. op. cit., s. 41-42. 
78 THE FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION. The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of 
the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States. Washington, 
DC, 2011. 633 s. ISBN 978-0-16-087727-8, s. 352. 
79 STULZ, René M. Credit Default Swaps and the Credit Crisis. op. cit., s. 83. 
80 Ibid. 
81 DVOŘÁK, Petr. Reforma OTC derivátového trhu ((Diskuse k otázkám derivátového trhu). Český finanční a 
účetní časopis, roč. 8, č. 4, 2013, s. 138-139. 
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jen některé z faktorů, které vedly ke vzniku Globální finanční krize, nicméně vybral jsem 

záměrně právě ty nejvíce viditelné a spojené s finančními deriváty. 

2.2. Regulační reforma po roce 2009 

V návaznosti na Globální finanční krizi bylo vytvořeno seskupení 20 největších 

světových ekonomik, jejichž nejvyšší zástupci se účastnili (doposud) několika summitů. 

Ustavující schůze se konala v roce 2008 ve Washingtonu, D.C. V dubnu 2009 se pak konal 

důležitý summit v Londýně, který měl za úkol nalézt promptní celosvětovou odpověď na 

probíhající krizi. Nicméně na summitu se objevily také značné rozpory v tom, k jakému řešení 

by se mělo přistoupit. Zatímco Francie volala po zvýšení globální finanční regulace, USA a 

Velká Británie požadovaly zejména rozsáhlé finanční stimuly do jednotlivých ekonomik.82 

Výsledkem této schůzky byla dohoda, ve které se zástupci G-20 zavázali učinit stimulační 

opatření v hodnotě 1,1 bilionu USD.83 Kromě toho dohoda obsahovala také závazek posílit 

finanční dohled a regulaci. Za tímto účelem byla vytvořena Rada pro finanční stabilitu (FSB), 

která by měla ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem dohlížet na globální finanční 

systém.84 Mezi další body dohody patřila obnova růstu a zaměstnanosti, posílení globálních 

finančních institucí nebo zajištění celkové spravedlivé a udržitelné obnovy.85 

Třetí summit G-20 se konal ve dnech 24. a 25. září 2009 v Pittsburghu a jedním 

z hlavních bodů programu bylo právě posílení regulace OTC derivátů. Pod závazkem posílení 

mezinárodního finančního regulatorního systému se členové G-20 dohodli na „zvýšení a 

rozšíření rozsahu regulace a dohledu ve vztahu k OTC derivátům, sekuritizačním trhům, 

ratingovým agenturám a hedgovým fondům“.86 Co se týče samotných OTC derivátů, přijali 

zástupci závazek zavedení regulace, podle které mají být standardizované OTC deriváty 

obchodovány výhradně na burzách nebo skrze elektronické obchodní platformy a mají projít 

clearingem ze strany ústředních protistran.87 Dále má být zavedena povinnost hlášení OTC 

derivátů do registru obchodních smluv a zvýšení kapitálových požadavků pro OTC deriváty, 

                                                 
82 BBC News. France is threatening G20 walkout. Velká Británie, 2009. [cit. 13.4.2017] Dostupné v anglickém 
jazyce z: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7974190.stm. 
83 BBC News. G20 leaders seal $1tn global deal. Velká Británie, 2009. [cit. 13.4.2017] Dostupné v anglickém 
jazyce z: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7979483.stm. 
84 G-20. London Summit – Leaders’ Statement 2 April 2009. Londýn, 2009. [cit. 13.4.2017] Dostupné 
v anglickém jazyce z: https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pdf/g20_040209.pdf. 
85 Ibid. 
86 G-20. Leaders' Statement: The Pittsburgh Summit. Pittsburgh, 2009. [cit. 13.4.2017] Dostupné v anglickém 
jazyce z: http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/pdf/statement_20090826_en_2.pdf. 
87 Ibid. 
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které nepodléhají povinnosti clearingu.88 V neposlední řadě byla Rada pro finanční stabilitu 

pověřena výkonem dozoru nad regulací v této oblasti, zejména s ohledem na transparentnost, 

zmírňování systémového rizika a ochranu před zneužitím trhu.89 

Závazky stanovené Pittsburghským summitem byly potvrzeny na následujícím 

summitu G-20 konaném v červnu 2010 v Torontu.90 Členské státy byly povinny 

implementovat tyto závazky do konce roku 2012.91 USA svoji povinnost splnily v červenci 

roku 2010 přijetím Dodd-Frankova zákona.92 V rámci EU byly tyto závazky promítnuty do 

několika směrnic a nařízení. Pro účely této práce je nepodstatnějším nařízení EMIR, které 

nabylo platnosti v červenci 2012 a zavedlo zásadní regulační rámec pro OTC deriváty. 

V průběhu tvorby nařízení EMIR převládal silný tlak ze strany USA, aby se jednotlivá 

ustanovení a celkově práva a povinnosti stanovená nařízením EMIR co možná nejvíce 

podobaly ustanovením Dodd-Frankova zákona.93 Účelem nařízení EMIR je „snížení 

systémového rizika zvýšením bezpečnosti a účinnosti trhu s OTC deriváty“.94 V návaznosti na 

Globální finanční krizi a s ohledem na výsledky summitů G-20 zřídila Evropská komise v září 

2009 tři nové evropské orgány dohledu, kterými jsou (i) Evropský orgán pro bankovnictví 

(EBA);95 (ii) Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

(EIOPA);96 a (iii) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA),97 které společně tvoří tzv. 

evropský systém orgánů finančního dohledu.98 Právě posledně jmenovaný orgán dohledu 

                                                 
88 Ibid. 
89 REHLON, Amandeep a NIXON, Dan. Central counterparties: what are they, why do they matter and how 
does the Bank supervise them? Bank of England, Quarterly Bulletin, Londýn, 2013, s. 2. 
90 G-20. The G20 Toronto Summit Declaration. Toronto, 2010. [cit. 14.4.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
http://www.g20.utoronto.ca/2010/to-communique.html. 
91 G-20. Leaders' Statement: The Pittsburgh Summit. Op. cit. 
92 LISTOKIN-SMITH, Siona. Meta-regulation of OTC derivatives contracts post reform. Journal of Financial 
Regulation and Compliance, 21. vydání, 2013, s. 188. 
93 GRANT, Jeremy a BRAITHWAITE, Tom. Geithner again pushes alignment with US. New York: Financial 
times, 2011. [cit. 22.6.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: https://www.ft.com/content/1341508c-91f1-11e0-
b8c1-00144feab49a. 
94 City of London Corporation. Implications of a Financial Transaction Tax for the European Regulatory 
Reform Agenda. Londýn, 2014. [cit. 14.4.2017] Dostupné (archiv) v anglickém jazyce z: 
https://web.archive.org/web/20160305070954/http://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-
information/research-publications/Documents/Research-
2014/Implications%20of%20a%20Financial%20Transactions%20Tax%20on%20the%20Regulatory%20Reform
%20Agenda.pdf. 
95 Zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010. 
96 Zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010. 
97 Zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010. 
98 Pro účely makroobezřetnostního dohledu byla dále ještě zřízena Evropská rada pro systémová rizika (ESRB). 
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(ESMA) byl pověřen vyhotovením a předložením návrhů technických norem, které se po 

jejich přijetí staly prováděcími nařízeními k nařízení EMIR.99 

Od přijetí nařízení EMIR byly přijaty dva nové právní předpisy, a to nová směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, o trzích finančních nástrojů 

(MiFIR). Transpoziční lhůta směrnice MiFID II skončila 3. července 2016 a členské státy 

byly povinny oba předpisy aplikovat nejpozději od 3. ledna 2017.100 

V neposlední řadě je třeba také zmínit, že nové podmínky v rámci OTC derivátů také 

nepřímo stanoví nový regulatorní rámec Basel III, týkající se kapitálové přiměřenosti bank, 

vydaný Basilejským výborem pro bankovní dohled (BCBS).101 Basel III byl v rámci EU 

promítnut do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, o kapitálových 

požadavcích (CRD IV) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, o 

kapitálových požadavcích (CRR). Rámec Basel III výrazně navýšil kapitálové požadavky 

související s OTC deriváty.102 

  

                                                 
99 Nařízení EMIR, odst. 16 preambule. 
100 Směrnice MiFID II, čl. 93 odst. 1 a nařízení MiFIR, čl. 55. 
101 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 576. 
102 BALLUCK, Kushal. Investment Banking: Linkages to the Real Economy and the Financial System. Op. cit., 
s. 16. Zvláštní kapitálové požadavky se pak týkají OTC derivátů, u kterých nelze provést centrální clearing. 
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3. NAŘÍZENÍ EMIR 

V návaznosti na závazky přijaté summitem G-20 bylo v roce 2012 v rámci EU přijato 

nařízení EMIR. Dá se říct, že oproti USA byl proces přijímání nařízení EMIR spíše 

zdlouhavým. Je pravdou, že na tvorbě tohoto nařízení se ve finále podílelo mnoho subjektů a 

jeho přijímání bylo ovlivněno rozsáhlým lobbingem investičních bank a dalších společností 

z různých sektorů finančních služeb.103 Jen konsultační proces týkající se klíčových prvků 

nařízení EMIR zabralo přibližně 18 měsíců, dalších 7 měsíců od jeho účinnosti uběhlo do 

vydání prvních technických norem (což je obdivuhodný výkon, dále viz níže) a clearingová 

povinnost se stala plně účinnou až koncem roku 2014.104 Je však pochopitelné, že vzhledem 

ke své technologické a ekonomické složitosti není možné uvést takový kolos, jakým nařízení 

EMIR je, do funkčního stavu během kratší doby.105 Původně se měla nová úprava týkat pouze 

CDS, nicméně nakonec byl prosazen záměr regulovat veškeré OTC deriváty, avšak v různé 

míře (např. jen některé kategorie OTC derivátů podléhají povinnosti centrálního clearingu).106 

Nařízení EMIR je vybudováno na třech hlavních povinnostech, kterými jsou (i) 

povinnost provádět clearing prostřednictvím ústředních protistran;107 (ii) oznamovací 

povinnost;108 a (iii) povinnost dodržovat techniky zmírňování rizika pro OTC derivátové 

smlouvy, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana.109 Povinnost provádět clearing 

prostřednictvím ústředních protistran se nevztahuje na veškeré OTC deriváty, ale pouze na 

kategorie OTC derivátů stanovené dle nařízení EMIR. Pro OTC deriváty, které neprojdou 

clearingem prostřednictvím ústředních protistran, se uplatní právě třetí uvedená povinnost 

dodržování technik zmírňování rizika (zejména co se týče pravidel poskytování kolaterálu a 

jeho kvality). Povinnost oznámit veškeré údaje o OTC derivátové smlouvě do registru 

obchodních údajů pak dopadá na všechny OTC deriváty v působnosti nařízení EMIR. 

                                                 
103 TAIT, Nikki a GRANT, Jeremy. EU to get tough on OTC derivative markets. Londýn: Financial times, 2010. 
[cit. 2.5.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: https://www.ft.com/content/db040b7e-be88-11df-a755-
00144feab49a. 
104 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 583-584. 
105 Na druhou stranu, jak Moloney uvádí, v USA byla regulace OTC derivátů mnohem rychlejší. Je potřeba však 
porovnat kvalitu obou úprav. Nedokážu ze své pozice posoudit, zda je úprava v USA méně či více kvalitní, ale 
dá se říci, že o její kvalitě panují jisté pochybnosti, když jeden z prvních kroků prezidenta Trumpa v jeho 
stávající funkci bylo přezkoumání Dodd-Frankova zákona (jaký je však jeho podnět je zase jiná otázka) (dále viz 
část 4). 
106 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 584. 
107 Nařízení EMIR, čl. 4 a násl. Pojem „clearingová povinnost“ dále v této práci označuje právě povinnost 
provést clearing prostřednictvím ústřední protistrany neboli centrální clearing (neoznačuje tzv. dvoustranný 
clearing, který provádí strany OTC derivátové transakce samy), jak ostatně činí též samotné nařízení EMIR. 
108 Nařízení EMIR, čl. 9 a násl. 
109 Nařízení EMIR, čl. 11 a násl. 
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3.1. Úvod do nařízení EMIR a jeho prováděcích nařízení 

Nařízení EMIR má plnit dva hlavní cíle: (i) snížení rizik a posílení odolnosti trhu 

s deriváty skrze zavedení clearingové povinnosti a zavedení zvláštních požadavků týkajících 

se řízení rizik pro ústřední protistrany, ale i pro další subjekty v případě, že daná transakce 

nepodléhá povinnosti clearingu a (ii) podpora tržní disciplíny a regulatorního dohledu 

zavedením rozsáhlé ohlašovací povinnosti, která se vztahuje na veškeré OTC deriváty 

spadající do působnosti nařízení EMIR.110 K dosažení těchto cílů slouží tři hlavní výše 

vyjmenované povinnosti, které charakterizují celé nařízení EMIR. 

Od roku 2013 doprovází nařízení EMIR řada prováděcích nařízení, která doplňují 

zbývající technické záležitosti. Jedná se o regulační technické normy (RTS) a prováděcí 

technické normy (ITS), přičemž nejpodstatnější z těchto technických norem jsou prováděcí 

nařízení č. 149/2013, které dále rozvádí všechny tři základní povinnosti stanovené nařízením 

EMIR (např. upravuje tzv. nepřímý clearing,  clearingové prahy pro nefinanční smluvní strany 

nebo dodatečné techniky zmírňování rizika)111 a prováděcí nařízení č. 153/2013, které 

přibližuje požadavky týkající se ústředních protistran.112 Dá se tedy říct, že vzhledem k 

technologické komplexitě trhu s OTC deriváty, nařízení EMIR představuje jen jakýsi rámec, 

který obsahuje základní cíle, nástroje a povinnosti potřebné k úspěšnému chodu tohoto trhu. 

Nicméně až jednotlivé technické normy jsou tím, co přivádí nařízení EMIR celkově k životu. 

Důkazem lze uvést, že přijetí rozšiřujících technických norem předpokládá nařízení EMIR ve 

více než dvaceti svých ustanoveních.113  

Vypracování většiny technických norem náleží do působnosti ESMA. Pravděpodobně 

ještě náročnějším než proces tvorby nařízení EMIR, se ukázala tvorba jednotlivých 

technických norem, a to například z důvodu, že ESMA při jejich přípravě musela 

spolupracovat s mnoha dalšími institucemi (zejména EBA, ESRB, ESCB a národními 

regulatorními úřady).114 Časové nároky na ESMA byly dalším značně negativním faktorem 

procesu tvorby technických norem. ESMA byla povinna předložit návrhy podstatné většiny 

technických norem Evropské komisi do 30. září 2012 (tedy necelé 3 měsíce po vstupu 

                                                 
110 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 576. 
111 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012. 
112 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 ze dne 19. prosince 2012. 
113 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 586. 
114 Ibid., s. 587-588. 
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v platnost nařízení EMIR).115 Nicméně je třeba s obdivem zhodnotit, že první technické 

normy se staly účinnými již během prvních 7 měsíců účinnosti nařízení EMIR. Nejen z toho 

je zřejmé, že ESMA je velmi důležitým orgánem pro fungování celého nařízení EMIR, a to 

nejen v souvislosti s jeho uvedením v kompletní účinnost, ale také v souvislosti s následnými 

dohlížejícími a ohlašujícími povinnostmi ESMA.116 

3.2. Rozsah působnosti nařízení EMIR 

Hned z úvodu je třeba definovat, jaké subjekty spadají do působnosti nařízení EMIR. 

Není překvapivé, že do pole působnosti nařízení EMIR spadají v první řadě finanční instituce, 

které nařízení definuje jako tzv. finanční smluvní strany. Jedná se tak o povolené investiční 

podniky, úvěrové instituce, pojišťovny, životní pojišťovny, zajišťovny, SKIPCP (případně i 

jejich správce), instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění a alternativní investiční 

fondy.117 Povinnosti dle nařízení EMIR však kontroverzně dopadají také na všechny ostatní 

subjekty, které jsou stranou OTC derivátové transakce, pro které nařízení EMIR vytvořilo 

zbytkovou kategorii nazvanou nefinanční smluvní strany. Tento pojem zahrnuje veškeré 

podniky usazené v EU, které nejsou finančními smluvními stranami nebo ústředními 

protistranami.118  

Rozdíl mezi povinnostmi finančních a nefinančních smluvních stran pak tkví v tom, 

zda nefinanční smluvní strana překročí tzv. clearingový práh.119 Nefinanční smluvní strany, 

které překročí clearingový práh, staví nařízení EMIR na roveň finančním smluvním stranám, 

co se povinností týče – podléhají tak oznamovací povinnosti, clearingové povinnosti a 

kompletní povinnosti dodržovat techniky zmírňování rizika. Naproti tomu nefinanční smluvní 

strany nepřekračující clearingový práh zcela nepodléhají clearingové povinnosti. Stále se na 

ně však vztahuje oznamovací povinnost a do jisté míry i povinnost dodržovat techniky 

zmírňování rizika.120 

Clearingový práh pro nefinanční smluvní strany je stanoven ve výši 1 miliardy EUR 

hrubé jmenovité hodnoty u úvěrových a akciových OTC derivátů a 3 miliardy EUR hrubé 

                                                 
115 Viz např. nařízení EMIR, čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 1 a 4, čl. 9 odst. 6, čl. 10 odst. 4, čl. 11 odst. 14, čl. 18 
odst. 6 a další. 
116 Viz nařízení EMIR, čl. 85 odst. 3. 
117 Nařízení EMIR, čl. 2 odst. 8. 
118 Nařízení EMIR, čl. 2 odst. 9. 
119 Nařízení EMIR, čl. 10. 
120 Dále viz část 3.4.1. 
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jmenovité hodnoty u úrokových, měnových, komoditních a ostatních OTC derivátů,121 

přičemž tyto výše clearingových prahů mají být pravidelně přezkoumávány a v případě 

potřeby upraveny.122 Podstatné v tomto ohledu je, že nařízení EMIR odlišuje hedgingové 

deriváty od ostatních (spekulativních) OTC derivátů.123 Do výpočtu pozic pro zjištění 

překročení clearingového prahu se totiž hedgingové OTC deriváty nezapočítávají.124 Kritéria 

určení jaké OTC deriváty lze považovat za hedgingové jsou stanovena v prováděcím nařízení 

č. 149/2013.125 Jakmile však nefinanční smluvní strana překročí clearingový práh, musí 

podřídit stanoveným povinnostem jak hedgingové tak spekulativní OTC deriváty (stejně jako 

finanční smluvní strany). V neposlední řadě nařízení EMIR uvádí, že překročení 

clearingového prahu nastává až v případě, že průměrná rolující pozice dané nefinanční 

smluvní strany (nebo kterékoli nefinanční instituce126 ze stejné skupiny) překračuje příslušný 

clearingový práh po dobu 30 pracovních dnů.127 

Rozsah působnosti nařízení EMIR je značně kontroverzním tématem. Finanční 

smluvní strany si stěžují, že nové povinnosti podstatně snižují efektivitu OTC derivátů 

uzavřených za hedgingovými účely (neboť rozdělení mezi hedgingovými a spekulativními 

OTC deriváty nehraje v případě finančních smluvních stran roli).128 Náklady, hlavně co se 

týče povinností v souvislosti s poskytnutím kolaterálu (clearingová povinnost a techniky 

zmírňování rizika), jsou mnohem vyšší v důsledku nařízení EMIR. Jedinou výjimku mezi 

finančními smluvními stranami tvoří penzijní fondy.129 Ještě více rozporuplná je však 

působnost nařízení EMIR na nefinanční smluvní strany. Evropská komise uvádí jako hlavní 

argument, že vynětím nefinančních smluvních stran z jeho působnosti by docházelo 

k obcházení jím stanovených povinností, neboť by finanční smluvní strany používaly ke svým 

činnostem nefinanční instituce (SPV),130 čímž by docházelo k regulatorní arbitráži.131 Dalším 

                                                 
121 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 11. 
122 Nařízení EMIR, čl. 10 odst. 4. 
123 Nařízení EMIR je v čl. 10 odst. 3 definuje jako OTC derivátové smlouvy objektivně měřitelné jako snižující 
rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním nefinanční smluvní strany nebo 
skupiny k níž náleží. 
124 Nařízení EMIR, čl. 10 odst. 1 písm. b). 
125 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 10. 
126 Termín nefinanční instituce používám v rámci nařízení EMIR jako pojem, který zahrnuje nefinanční smluvní 
strany (usazené na území EU) a smluvní strany usazené ve třetí zemi, které by byly považované za nefinanční 
smluvní strany. 
127 Nařízení EMIR, čl. 10 odst. 3. 
128 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 595. 
129 Viz nařízení EMIR, čl. 89. 
130 Special purpose vehicle – překládáno také jako zvláštní účelový nástroj – entita zřízená za účelem plnění 
jednoho konkrétního, předem stanoveného účelu. Skrze tyto entity například probíhá proces sekuritizace. 
131 EVROPSKÁ KOMISE. Proposal for a Regulation EMIR. Brusel, COM(2010) 484, 2010, s. 7. [cit. 3.5.2017] 
Dostupné v anglickém jazyce z: 
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přesvědčivým argumentem je aktuální nastavení clearingové povinnosti – pokud by se 

clearingová povinnost vůbec nevztahovala na nefinanční smluvní strany, nespadala by pod 

tuto povinnost ani žádná transakce mezi finanční a nefinanční smluvní stranou, ale jen 

transakce mezi dvěma finančními stranami.132 Naproti tomu se opět staví argumentace 

nepřiměřených nákladů, které s sebou nové povinnosti přináší, obzvláště v případě 

hedgingových OTC derivátů, které nepředstavují systémové riziko.133 Dle mého názoru 

kompromis docílený skrze stanovení clearingových prahů a vyloučení hedgingových OTC 

derivátových pozic z výpočtu pro jejich překročení dosáhl vhodného a proporcionálně 

efektivního výsledku. V praxi není často jisté, zda nějaký druh společností spadá pod definici 

finanční či nefinanční smluvní strany. ESMA v návaznosti na (nejen) tyto nejasnosti vydala 

v roce 2016 dokument zodpovídající často kladené dotazy.134 

Působnost nařízení EMIR však nekončí na hranicích členských států EU. Povinnost 

clearingu a část povinností dodržovat techniky zmírňování rizik se použijí i na subjekty 

usazené ve třetí zemi (mimo EU), které by daným relevantním povinnostem podléhaly, pokud 

by byly usazeny v EU.135 Často však bude těžké posoudit, zda by daný subjekt usazený ve 

třetí zemi podléhal případné povinnosti, pokud by byl usazen v EU. K této otázce se ESMA 

vyjádřila tak, že předně je třeba vzít v potaz povahu činností, které daná protistrana usazená 

ve třetí zemi podniká.136 Ve druhé řadě ESMA doporučuje zjistit, zda se potenciální povinnost 

vztahuje na nějaký podnik usazený v EU, který patří do stejné skupiny jako daný subjekt 

usazený ve třetí zemi.137 Pokud ani to nepomůže, je třeba vypočítat její pozici pro zjištění 

překročení clearingového prahu přiměřeným způsobem.138 Přesah působnosti nicméně není 

nikterak zvlášť specifickou složkou nařízení EMIR – Dodd-Frankův zákon operuje s relativně 

stejnou úpravou extrateritoriality.139 Opět i tento koncept považuji za nezbytný, vzhledem 

k tomu, že OTC deriváty jsou snadno obchodovatelné v mezinárodním měřítku (významné 

                                                                                                                                                         
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0484:FIN:EN:PDF. 
132 Ibid. Viz nařízení EMIR, čl. 10 odst. 1 písm. a). 
133 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 596. 
134 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. Questions and Answers on implementations of 
EMIR. ESMA/2016/1176, 2016. [cit. 2.5.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1176_qa_xix_emir.pdf. 
135 Týká se zejména čl. 4 odst. 1 a čl. 11 odst. 12 nařízení EMIR. Dále viz níže. 
136 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. Questions and Answers on implementations of 
EMIR. Op. cit, s. 28. 
137 Ibid. Pokud ano, tak se dá předpokládat, že se daná povinnost uplatní i na tento subjekt usazený ve třetí zemi. 
138 Ibid. s. 28-29. 
139 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP. FS Regulatory Brief, Derivatives – Enter EMIR: You’re going to 
need a bigger boat. 2013, s. 4-5. [cit. 4.5.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
http://www.pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/assets/pwc-fs-reg-brief-
derivatives-emir.pdf. 
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objemy OTC derivátů mají mezinárodní přesah). V průběhu Globální finanční krize se 

ukázalo, že to byly právě OTC deriváty, které neuvěřitelnou rychlostí přenesly systémové 

riziko mezi jednotlivými regionálními trhy. Naproti tomu, extrateritoriální rozsah nařízení 

EMIR (a nejen jeho) přináší také zvýšené náklady a rizika související s duplicitními a 

rozpornými pravidly.140 V této souvislosti je vhodné alespoň uvést nesnáze dopadající na 

smluvní strany, které podléhají jak režimu nařízení EMIR, tak režimu Dodd-Frankova zákona 

(dále viz níže část 3.3.2.2). 

Navzdory své značně rozsáhlé působnosti obsahuje nařízení EMIR i jisté výjimky ze 

své působnosti.141 Z pochopitelných důvodů, v první řádě kompletně vylučuje ze své 

působnosti veřejné subjekty EU pověřené správou veřejného dluhu nebo do této správy 

zasahující a BIS.142 V souladu s čl. 1 odst. 6 nařízení EMIR Evropská komise doporučila 

zařadit pod tuto výjimku také podobné subjekty třetích zemí a jejich centrální banky.143 Navíc 

jsou vyloučené také mezinárodní rozvojové banky, relevantní subjekty veřejného sektoru, 

evropský nástroj finanční stability a evropský mechanismus stability – na tyto se však stále 

vztahuje oznamovací povinnost.144 

Druhá výjimka z působnosti se týká obchodů mezi subjekty ze stejné skupiny operující 

na plně konsolidované bázi. Tato výjimka se uplatní zejména u nefinančních smluvních stran, 

leč za určitých okolností také v případě finančních smluvních stran.145 Obchody uvnitř 

skupiny mohou být nutné pro slučování rizik v rámci struktury skupiny a tato rizika jsou 

specifická, tudíž cílem výjimky je, aby nedocházelo k omezení účinnosti těchto obchodů.146 

Vnitroskupinové OTC derivátové obchody v důsledku této výjimky nepodléhají clearingové 

                                                 
140 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 616 a 618. Základem pro 
předcházení těchto problém je čl. 13 nařízení EMIR. 
141 Kromě dvou níže uvedených obecnějších výjimek nařízení EMIR poskytuje ještě jednu dočasnou výjimku 
z clearingové povinnosti pro složky penzijního systému. 
142 Nařízení EMIR, čl. 1 odst. 4. S tím, že odst. 32 preambule uvádí, že důvodem je, aby nebyla omezena jejich 
pravomoc vykonávat úkoly v obecném zájmu. 
143 EVROPSKÁ KOMISE. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Přístup k centrálním bankám a 
subjektům pověřeným správou veřejného dluhu v mezinárodním prostředí ve vztahu k transakcím s OTC 
deriváty. Brusel, COM(2013) 158, 2013. [cit. 2.5.2017] Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0158&from=EN  
Prováděcí nařízení pro tento účel je ve fázi přípravy. Viz EVROPSKÁ KOMISE. Commission Delegated 
Regulation (EU). Brusel, 2016. [cit. 2.5.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/emir-delegated-regulation-2016_en.pdf  
144 Nařízení EMIR, čl. 1 odst. 5. 
145 Nařízení EMIR, čl. 3. 
146 Nařízení EMIR, odst. 38 preambule. 
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povinnosti a povinností postupů řízení rizik ve vztahu k poskytování kolaterálu (použití této 

výjimky musí být zveřejněno).147 

3.3. Clearingová povinnost a ústřední protistrany 

Za dobu své existence vytvořily OTC derivátové transakce rozsáhlou síť, v níž nebylo 

téměř možné určit v jakém rozsahu je daný subjekt, respektive potenciální smluvní 

protistrana, exponován.148 Samotné finanční instituce toho často nebyly schopny, na tož 

orgány zabývající se regulací. Je dokonce možné, že hodnota některých OTC derivátů byla 

v roce 2008 zmanipulována, což vedlo ještě k větším problémům (nehledě na trestněprávní 

okolnosti).149 Nicméně regulátoři neměli tou dobou možnost dohledat viníka takových 

manipulací, protože tato síť byla na tolik netransparentní, že nebylo možné nashromáždit 

dostatek relevantních důkazů.150 To jsou jen některé z důvodů zavedení povinného 

centrálního clearingu. Samotné nařízení EMIR doplňuje, že „Pobídky k podpoře využívání 

ústředních protistran se neukázaly jako dostatečný nástroj k zajištění toho, aby byl skutečně 

prováděn centrální clearing standardizovaných OTC derivátových smluv. Proto jsou nutné 

požadavky na povinný clearing OTC derivátových smluv, u kterých lze provést centrální 

clearing, prostřednictvím ústředních protistran.“151 

Clearingová povinnost je zřejmě tou nejzásadnější z trojice povinností vyjmenovaných 

výše. Také proto se stala „jedním z určujících rysů reformního programu G-20“.152 Jedním 

z hlavních důvodů clearingové povinnosti právě skrze ústřední protistrany bylo to, že ústřední 

protistrany prokázaly, že dokážou fungovat efektivně i navzdory negativním podmínkám 

krize.153 Nicméně aby si ústřední protistrany udržely svoji efektivitu, je nezbytné jim 

ponechat rozhodovací autonomii, co se týče výběru svých účastníků. Nařízení EMIR proti 

tomu postavilo clearingovou povinnost, která dopadá na možná až přehnaně rozsáhlé 

množství subjektů, které však většinou nebudou splňovat kritéria stanovená ústředními 

protistranami, stanovenými právě za účelem udržení efektivity clearingového systému. 

Nařízení EMIR tak vytváří rozpory mezi autonomií ústředních protistran na jedné straně a 

                                                 
147 Nařízení EMIR, čl. 4 odst. 2 a čl. 11 odst. 5-11. 
148 CROTTY, James. Structural Causes of the Global Financial Crisis: A Critical Assessment of the ‘New 
Financial Architecture’. Op. cit., s. 25. 
149 BALLUCK, Kushal. Investment Banking: Linkages to the Real Economy and the Financial System. Op. cit., 
s. 14. 
150 STULZ, René M. Credit Default Swaps and the Credit Crisis. op. cit., s. 84. 
151 Nařízení EMIR, odst. 13 preambule. 
152 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 573. 
153 BRAITHWAITE, Jo. The Dilemma of Client Clearing in the OTC Derivatives Markets. Eur Bus Org Law 
Rev, Londýn, 2016, s. 357. 
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jejich inkluzivitou na straně druhé.154 V návaznosti na tyto otázky níže pojednávám o funkci a 

modelech centrálního clearingu dle nařízení EMIR, rozsahu clearingové povinnosti 

v závislosti na typech OTC derivátů a subjektech, kterým nařízení EMIR tuto povinnost 

ukládá a závěrem také o ústředních protistranách – jejich funkci, požadavcích, efektivitě a 

procesu řízení rizik. 

3.3.1. Clearingová povinnost – funkce a modely 

Clearingová povinnost je upravena zejména v čl. 4 nařízení EMIR, který je doplněn 

dále prováděcím nařízením č. 149/2013. Samotný clearing je nařízením EMIR definován jako 

„proces určování pozic, včetně výpočtů čistých závazků, a zajišťování toho, aby k zajištění 

expozic vyplývajících z těchto pozic byly k dispozici finanční nástroje, peněžní prostředky 

nebo obojí.“155 V praxi se jedná o proces, při kterém strany OTC derivátové smlouvy nahradí 

tuto jednu smlouvu dvěma separátními smlouvami, v nichž pozici protistrany zastává ústřední 

protistrana, která převezme pozici jednotlivých stran na základě původní smlouvy.156 Účelem 

centrálního clearingu je snížení úvěrového rizika protistrany tím, že strany nejsou exponovány 

sobě navzájem, ale každá vůči ústřední protistraně. Tím je posílena transparentnost celého 

trhu, jakož i proces řízení v případě selhání (default management).157 

Aktuálně existují tři způsoby, jak dosáhnout centrálního clearingu v rámci nařízení 

EMIR, respektive tři clearingové modely: (i) členský clearing; (ii) klientský clearing; a (iii) 

nepřímý clearing. Prvně zmíněný model členského clearingu je zároveň výchozím modelem 

nařízení EMIR. Jedná se o model, ve kterém jsou obě původní strany OTC transakce zároveň 

„členy clearingového systému“. Za člena clearingového systému nařízení EMIR považuje 

„podnik, který je účastníkem ústřední protistrany a který odpovídá za plnění finančních 

závazků vyplývajících z uvedené účasti“.158 Vzhledem k tomu, že centrální clearing je možné 

provést vždy pouze prostřednictvím člena clearingového systému, neboť ústřední protistrana 

je oprávněna poskytovat služby výhradně svým účastníkům (a jejich prostřednictvím i jejich 

klientům, dále viz níže),159 je tento model ve finále přítomen v rámci každého z výše 

uvedených tří modelů. Členové clearingového systému tak nemusí řešit úvěrové riziko 

                                                 
154 Ibid., s. 367. 
155 Nařízení EMIR, čl. 2 odst. 3. 
156 Linklaters LLP. Guide to the European Market Infrastructure Regulation (EMIR). 2013, s. 9. 
157 Ibid., s. 10. 
158 Nařízení EMIR, čl. 2 odst. 14. Z tohoto důvodu dále používám zaměnitelně pojem člen clearingového 
systému (případně pouze člen) a účastník ústřední protistrany (případně pouze účastník). 
159 Viz např. nařízení EMIR, čl. 36. 
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protistrany, za to jim však vznikají nové povinnosti vůči ústřední protistraně, zejména 

poskytovat tzv. marže160 a příspěvky do fondu pro riziko selhání, případně poskytnout také 

jiný druh kolaterálu. Jednotlivé konkrétní požadavky na účast si určují ústřední protistrany 

samy, v souladu s nařízením EMIR. Tyto požadavky musí být nediskriminační, transparentní 

a objektivní.161 Nařízení EMIR stanoví, že ústřední protistrana má právo uložit svému 

účastníkovi zvláštní povinnosti, přičemž výslovně uvádí možnost uložit svému účastníkovi 

povinnost účastnit se na dražbách pozice člena clearingového systému, který selhal.162 

Z mého pohledu tak nařízení EMIR zavádí jakýsi povinný členský „bail-in“. Je tedy zřejmé, 

že ústřední protistrany musí mít možnost, ale zároveň také povinnost, vybírat pečlivě své 

členy.163 Ačkoliv se může zdát právo ústřední protistrany vybírat své účastníky zdárně 

vybalancované (antidiskriminačním požadavkem na jedné straně a možností odmítnout 

rizikové subjekty na straně druhé), mám za to, že toto právo nemusí být využíváno objektivně. 

Důvodem je, že kategorie přípustných členů clearingového systému a kritéria účastenství jsou 

stanoveny ústřední protistranou na základě rady výboru pro rizika,164 která je tvořena v první 

řadě zástupci členů clearingového systému.165 Je tak možné, že jakmile se stane dostatečné 

množství subjektů se stejnými zájmy účastníky příslušné ústřední protistrany, budou moci 

nastavit kritéria účastenství dalších potenciálních členů (a tudíž rozhodovat o přijetí dalších 

účastníků). Tímto vzniká zajímavý podnikatelský prostor pro entity tzv. shadow bankingu, 

které mohou donutit ostatní subjekty k tomu, aby tyto využívaly jejich služeb, jakožto členů 

clearingového systému.166 Na druhou stranu je pravda, že je třeba chránit členy clearingového 

systému odmítnutím účasti rizikových subjektu, čímž vzniká „členské dilema“.167 Prakticky 

tak nyní vzniká skupina finančních i nefinančních smluvních stran, které jsou povinné 

                                                 
160 Nařízení EMIR rozlišuje tzv. počáteční marže, které mají být poskytovány každým členem clearingového 
systému při vzniku jeho účasti v ústřední protistraně za účelem pokrytí potenciální budoucí expozice vůči 
členům clearingového systému platícím marže (celá definice se nachází v čl. 1 odst. 5 prováděcího nařízení č. 
153/2013) a dodatkové marže, k jejichž uhrazení ústřední protistrana vyzve svého člena clearingového systému 
v případě, že marže v doposud poskytnutém množství není dostatečná a jsou překročeny předem vymezené 
prahy. Nařízení EMIR dále používá pojem variační marže, který však užívá pouze v souvislosti se zvláštním 
režimem stanoveným pro subjekty provozující složky penzijního systému. Pojem variační marže je pak 
definován v čl. 1 odst. 6 prováděcího nařízení č. 153/2013 jako vybrané marže nebo marže vyplacené, aby 
odrážely stávající expozice vyplývající ze skutečných změn tržní ceny. Souhrnně jsou tyto druhy marží nazývány 
„maržovými požadavky“. 
161 Nařízení EMIR, čl. 37 odst. 1. 
162 Nařízení EMIR, čl. 37 odst. 6. 
163 Což také čl. 37 nařízení EMIR stanoví. 
164 Nařízení EMIR, čl. 37 odst. 1. 
165 Nařízení EMIR, čl. 28 odst. 1. 
166 Braithwaite v podobném smyslu uvádí, že ze zprávy Bank of England z roku 2015 vyplývá, že účastníky 4 
aktuálně registrovaných ústředních protistran ve Velké Británii jsou téměř výhradně banky a další finanční 
instituce. Tento fakt dle mého názoru demonstruje, že pro subjekt, který není finanční institucí, je účastenství 
v těchto ústředních protistranách takřka nemožné. 
167 BRAITHWAITE, Jo. The Dilemma of Client Clearing in the OTC Derivatives Markets. Op. cit., s. 363. 
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provádět centrální clearing, nicméně nemají reálnou možnost stát se členem clearingového 

systému, a jsou tak nevyhnutelně odkázány na služby subjektů, které jsou členy clearingového 

systému, a které si za tyto služby pochopitelně naúčtují nezanedbatelné poplatky.168 

Model 1 - Členský clearing (Zdroj: Linklaters LLP. Guide to the European Market Infrastructure Regulation (EMIR), 2013) 

 

Tím se dostáváme ke zbylým dvěma clearingovým modelům. Pokud daný subjekt má 

povinnost provádět centrální clearing, ale není členem clearingového systému, může vstoupit 

do smluvního poměru se členem clearingového systému, a stát se tak jeho klientem. Zmíněný 

člen clearingového systému pak svému klientovi umožňuje provádět centrální clearing jeho 

obchodů prostřednictvím ústřední protistrany, jíž je účastníkem.169 V rámci Evropy tak lze 

rozdělovat členy clearingového systému na „individuální členy“, kteří provádí centrální 

clearing pouze vlastních transakcí, a „obecné clearingové členy“, kteří provádí také centrální 

clearing za své klienty.170 Pro členy clearingového systému je provádění centrálního clearingu 

pro své klienty výhodné, neboť za to požadují značné poplatky a zároveň mohou použít 

klienty poskytnuté prostředky jako kolaterál, čímž celkově zefektivní svoji pozici v rámci 

clearingového systému (což je však nevýhodné pro klienty, viz níže).171 Na druhou stranu se 

však zvyšují členům clearingového systému také náklady, vzhledem ke zvýšené míře 

expozice (dále viz níže, část 3.3.3.).172 Na rozdíl od klientského modelu v USA, kde člen 

clearingového systému vystupuje jako zprostředkovatel (zmocněnec) mezi klientem a ústřední 

                                                 
168 Ibid. 
169 Nařízení EMIR, čl. 2 odst. 15. 
170 BRAITHWAITE, Jo. The Dilemma of Client Clearing in the OTC Derivatives Markets. Op. cit., s. 364. Na 
rozdíl od rozdělení členů clearingového systému v USA, kde dochází k dělení na „členy clearingu“, kteří provádí 
clearing za sebe a za klienty s domicilem mimo USA a „komisionáře s futures“ (futures commission merchants, 
neboli FCM), kteří podléhají zvláštním povinnostem a mají právo provádět clearing navíc i za klienty 
s domicilem v USA.  
171 Ibid. 
172 LANE, Timothy; DION, Jean-Philippe and SLIVE, Joshua. Access to central counterparties: why it matters 
and how it is changing. Financial Stability Review, 17. výtisk, 2013, s. 173. Člen clearingového systému, který 
provádí clearing pro svého klienta, si tak musí prosadit smluvní ujednání, která jej chrání před nevýhodnými 
situacemi. Mezi taková ujednání patří např. možnost požadovat po klientovi dodatečné marže, pokud jsou 
požadovány ústřední protistranou po daném členovi nebo různé druhy „gross-up“ ujednání.  
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protistranou, kteří mezi sebou uzavírají smlouvu, v evropském klientském modelu neexistuje 

přímý právní poměr mezi ústřední protistranou a klientem, ale vznikají dva navazující, ale 

samostatné právní poměry, první mezi ústřední protistranou a jejím členem a druhý mezi 

tímto členem a jeho klienty (tzv. principal-to-principal model).173 To však pochopitelně 

znamená, že na základě evropského klientského modelu musí člen clearingového systému 

plnit povinnosti (zejména poskytnout marže) za svého klienta vůči ústřední protistraně i 

pokud je vůči němu klient v prodlení.174 

Model 2 - Klientský clearing (Zdroj: Linklaters LLP. Guide to the European Market Infrastructure Regulation (EMIR), 2013) 

 

Posledním známým clearingovým modelem je tzv. nepřímý clearing. Nepřímý 

clearing nebyl upraven již nařízením EMIR, ale až prováděcím nařízením č. 149/2013. 

Prováděcí nařízení č. 149/2013 stanoví, že klient člena clearingového systému (kterým může 

být pouze finanční instituce jmenovaná v daném ustanovení) může provádět pro svého klienta 

(pro kterého je zaveden termín „nepřímý klient“) nepřímý clearing.175 Ačkoliv je tento 

koncept relativně nový, je třeba jej podřadit pod úpravu nařízení EMIR spolu s ostatními 

clearingovými modely, se záměrem „aby jakýkoli druh ujednání o nepřímém clearingu 

splňoval minimální podmínky pro zajištění jejich bezpečnosti“.176 Prováděcí nařízení č. 

149/2013 dále stanoví dodatečné povinnosti ústředních protistran, členů clearingového 

systému a klientů, v případě nepřímého clearingu.177 V rámci nepřímého clearingu se celý 

klasický model prakticky posouvá dále od ústřední protistrany a tím pádem je třeba zvýšit 

                                                 
173 RASHEED, Tariq Zafar. All Clear? Client Clearing of OTC Derivatives. Butterworths Journal of 
International Banking and Financial Law, 2016, s. 1. 
174 Ibid., s. 1-2. 
175 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 1. 
176 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, odst. 4 preambule. 
177 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 3, 4 a 5. 
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také důraz na práva a povinnosti členů clearingového systému. Prováděcí nařízení č. 149/2013 

tak členům clearingového systému ukládá povinnosti blízké klasickým povinnostem 

ústředních protistran. Daný člen má zejména povinnost poskytovat služby nepřímého 

clearingu za přiměřených obchodních podmínek a k tomu má právo stanovit minimální 

provozní požadavky na klienty, kteří poskytují služby nepřímého clearingu.178 Další 

povinností člena clearingového systému je zavedení spolehlivých postupů umožňujících řídit 

selhání klienta, který poskytuje služby nepřímého clearingu, s mechanismy zajišťujícími 

okamžitou likvidaci aktiv a ukončení pozice takového klienta, včetně povinnosti sledování a 

řízení rizik v souvislosti s dohodou o nepřímém clearingu.179 Je tak zřejmé, že v rámci 

nepřímého clearingu dochází ke zdvojení ochrany clearingového systému, když část 

povinností je uložena jak členovi clearingového systému, tak ústřední protistraně. Kromě 

využití nepřímého clearingu v rámci EU, se kterým prováděcí nařízení č. 149/2013 počítá, 

bude nepřímý clearing nezbytný také např. ke splnění clearingové povinnosti v USA. 

V případě, že má evropská banka klienta, který potřebuje splnit clearingovou povinnost 

v USA, se daná evropská banka stane klientem tzv. zapsaného „komisionáře s futures“ (neboť 

jím sama být nemůže) a její klient se pak stane nepřímým klientem, v rámci daného 

procesu.180 

Model 3 - Nepřímý clearing (Zdroj: Linklaters LLP. Guide to the European Market Infrastructure Regulation (EMIR), 2013) 

 

                                                 
178 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 4 odst. 1. 
179 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 4 odst. 4, 5 a 6. 
180 GREGORY, Jon. Central Counterparties: Mandatory Central Clearing and Initial Margin Requirements for 
OTC Derivatives. Chichester: Wiley, 2014. 328 s. ISBN 978-1-118-89151-3, s. 128. 
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Jak výše uvádím, celosvětově se v praxi výrazně používají smluvní vzory vydané 

asociací ISDA. Ta v roce 2013 vydala spolu s Futures Industry Association (FIA) Dodatek ke 

klientskému clearingu OTC derivátů, za účelem standardizování smluvních ujednání mezi 

členy clearingového systému a jejich klienty, který se stal součástí již existujících rámcových 

smluv z let 1992 a 2002. Dodatek je nastaven za účelem co největší ochrany člena 

clearingového systému jako zprostředkovatele clearingových služeb, tedy s cílem 

minimalizovat jeho rizika.181 Člen tak má právo požadovat promítnutí změn v podmínkách 

s ústřední protistranou do smlouvy s klientem, resp. ukončit smlouvu, pokud klient s danými 

změnami nesouhlasí.182 Člen má dále právo na odškodnění za újmu způsobenou v důsledku 

jednání (či zdržení se jednat) při plnění pokynů klienta a jeho povinnosti vůči klientovi jsou 

limitovány a podmíněny do výše uskutečněného plnění ze strany ústřední protistrany.183 

Dodatek také představuje úpravu ukončení smlouvy v případě selhání klienta, na základě 

kterého je člen oprávněn vstoupit do transakce za účelem uzavření zbývajících klientových 

pozic nebo do hedgingové transakce s jinou protistranou za účelem zmírnění rizik.184 

Výsledkem je úprava, která se snaží přiblížit USA modelu klientského clearingu, kde je člen 

pouhým prostředníkem. 

Navzdory veškerým výhodám, které centrální clearing přináší, je však nutno také 

uvést, že na jeho základě dochází ke koncentraci rizik (nejen úvěrového rizika protistran, ale 

také například operačních) u jediného subjektu – ústřední protistrany.185 Pokud by na trhu 

došlo k významnějšímu kolapsu a poklesu likvidity, je pravděpodobné, že by se příslušná 

ústřední protistrana dostala do závažných likviditních a solventních problémů, neboť vzniklé 

ztráty by převýšily objem deponovaných marží, což by mělo zásadní dopad na stabilitu 

derivátového trhu.186 S tímto závěrem souhlasím, nicméně mám za to, že je celkově 

přínosnějším nový režim, ve kterém jsou tato rizika soustředěna v jednom subjektu, který je 

pro tyto případy (teoreticky) lépe připraven než dosavadní situace, ve které byla jednotlivá 

rizika rozdělena mezi mnoho vzájemně netransparentně exponovaných subjektů, kdy případ 

selhání jednoho z nich vedl ke vzniku systémového rizika.187 V každém případě je nesporné, 

                                                 
181 RASHEED, Tariq Zafar. All Clear? Client Clearing of OTC Derivatives. Op. cit., s. 2. 
182 Ust. 3 (c) Dodatku ke klientskému clearingu OTC derivátů. 
183 Ust. 13 (a) (iii) a ust. 15 (a) Dodatku ke klientskému clearingu OTC derivátů. 
184 Ust. 8 (a) (iv) Dodatku ke klientskému clearingu OTC derivátů. 
185 RAHMAN, Arshadur. Over-the-counter (OTC) Derivatives, Central Clearing and Financial Stability. Bank 
of England, Quarterly Bulletin, Londýn, 2015, s. 283 a 285. 
186 DVOŘÁK, Petr. Reforma OTC derivátového trhu (Diskuse k otázkám derivátového trhu). Op. cit., s. 142. 
187 Je nicméně pravdou, že to samé, co nyní výše uvádím o ústředních protistranách, by se dalo říci o pojišťovně 
AIG v období Globální finanční krize, přičemž se prokázalo, že ani toto řešení není vhodné (více k problémům v 
případě pojišťovny AIG viz výše). 



37 

že vzhledem k tomu, jak se ústřední protistrany stávají systematicky důležitými, začínají 

tvořit novou kategorii „too big to fail“ institucí.188  

Braithwaite popisuje ještě jeden velký problém, a to nedostatečnou úpravu klientského 

(a adekvátně i nepřímého) clearingu. Ačkoliv jsou členský clearing a postupy při selhání člena 

clearingového systému upraveny do detailu, klientského clearingu se týká pouze čl. 39 a 48 

nařízení EMIR. Prvním problémem, který autorka uvádí, je možnost ujednání mezi ústřední 

protistranou a jejím členem, že ústřední protistrana povede jeho účet v režimu tzv. 

„souhrnného oddělení klientů“.189 To znamená, že účastníkův účet bude mít dvě podsložky – 

podsložku evidující účastníkova aktiva a pozice a pak podsložku evidující aktiva a pozice 

všech jeho klientů. První nevýhodou pro klienty v tomto režimu je, že ústřední protistrana 

nemůže párovat pozice jednotlivých klientů totožného člena navzájem, což přináší danému 

členu přebytečné marže (poskytnuté těmito klienty), které může použít jako kolaterál pro 

vlastní obchody (zároveň to však snižuje efektivitu daného clearingového systému, viz 

níže).190 Druhou nevýhodou je, že jednotliví klienti nemají vedena svá aktiva a pozice v rámci 

účtu vedeného u ústřední protistrany, což oslabuje jejich pozici v případě selhání účastníka, 

jehož jsou klienty. Pokud dojde k selhání člena, jehož klienti mají vedený společný účet u 

ústřední protistrany, nastávají dva zásadní problémy – (i) není možné přenést portfolio 

jednotlivých klientů zvlášť, ale pouze společně s ostatními, nicméně málokterý účastník bude 

ochoten převzít portfolia všech klientů účastníka, který selhal;191 a (ii) v případě, že není 

evidence marže poskytnuté jednotlivými klienty oddělena, nesou i klienti, kteří neselhali, tzv. 

„spoluklientské riziko“, tedy že bude i jimi poskytnutá marže použita na vyrovnání ztrát 

vzniklých v důsledku selhání jiných klientů.192 

3.3.2. Clearingová povinnost – rozsah 

Dle čl. 4 nařízení EMIR dopadá obligatorní clearingová povinnost na všechny OTC 

derivátové smlouvy, jak jsou definovány směrnicí MiFID II,193 za předpokladu, že splňují 

níže uvedené náležitosti.194  

                                                 
188 Linklaters LLP. Guide to the European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Op. cit., s. 10. 
189 Nařízení EMIR, čl. 39 odst. 2. Druhou a zásadně výhodnější možností pro klienty je režim „oddělení 
jednotlivých klientů“ stanovený čl. 39 odst. 3, který však bude zároveň náročnější pro vedení (ze strany 
účastníka) a tedy nákladnější pro klienta (v souladu s čl. 39 odst. 5). 
190 BRAITHWAITE, Jo. The Dilemma of Client Clearing in the OTC Derivatives Markets. Op. cit., s. 370. 
191 Viz nařízení EMIR, čl. 48 odst. 5. 
192 Ibid. 
193 Nařízení EMIR, čl. 2 odst. 7. 
194 Nařízení EMIR, čl. 4 odst. 1. 
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3.3.2.1. Kategorie OTC derivátů 

První náležitostí povinného centrálního clearingu je kategorizace příslušného OTC 

derivátu. Určení kategorií, které podléhají povinnosti clearingu, je nezbytné pro fungování 

clearingového systému. Centrální clearing není možné provést u všech OTC derivátů, neboť 

by tím došlo ke značnému zvýšení rizik ústřední protistrany, což by vedlo, vzhledem k jejich 

důležité systémové pozici, ke vzniku systémového rizika. Navíc, strany OTC derivátové 

transakce mohou často lépe nést rizika, která přináší zejména velice komplexní nestandardní 

typy OTC derivátů.195 Nicméně nestandardizované typy OTC derivátů tvoří jejich většinu a je 

pravděpodobné, že tento trend bude růst. Jako příklad je vhodné uvést pojišťovnu AIG, jež 

byla ve většině případů stranou OTC derivátů, které souvisely se ztrátami na tranších 

konkrétních hypotečních portfolií, tedy byly ušité na míru, a tudíž krajně nestandardní.196 

Není však možné, aby byly pro centrální clearing způsobilé pouze standardizované OTC 

deriváty, neboť to by znamenalo, že většina OTC derivátů clearingové povinnosti stále 

podléhat nebude, čímž by se vytratil smysl celého nařízení EMIR.197 Je tudíž třeba pečlivě 

posoudit, na které nestandardní OTC deriváty je možné clearingovou povinnost rovněž 

aplikovat. 

Problém nestandardních OTC derivátů je možné identifikovat hned ve dvou ohledech 

(i) nejsou snadno ocenitelné; a (ii) může být problematické nalézt pro daný specifický derivát 

protistranu. Hull rozlišuje čtyři druhy OTC derivátů – (i) standardní deriváty (plain vanilla); 

(ii) standardní deriváty s nestandardním datem splatnosti; (iii) nestandardní deriváty s dobře 

nastavenými metodami ocenění; a (iv) vysoce strukturované deriváty.198 Zatímco první dvě 

kategorie jsou snadno ocenitelné pomocí tzv. kalibrace, tedy porovnáním jejich hodnoty 

s cenou podobných derivátů daného typu (přičemž čím je derivát standardnější, tím spíše 

budou jemu podobné deriváty procházet centrálním clearingem), u třetí a obzvlášť čtvrté 

kategorie není často možné najít dostatečné množství derivátů stejného typu, a tak musí být 

jejich cena odvozena od ceny jednodušších (standardnějších) derivátů.199 Ústřední protistrana 

nemá prakticky možnost (ani technologii) provádět ocenění všech nestandardních OTC 

derivátů, a proto ocenění provádí buď přímo strany dané transakce, nebo je derivát oceněn na 

                                                 
195 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 580. 
196 HULL, John. OTC Derivatives and Central Clearing: Can All Transactions Be Cleared? Toronto, 2010, s. 7. 
197 Na tomto místě je nutno podotknout, že závazek G-20 se vztahuje pouze k povinnosti provádět centrální 
clearing standardizovaných OTC derivátů. Jak však uvádím, v takovém případě by se nová úprava minula 
účinkem. Viz G-20. Leaders' Statement: The Pittsburgh Summit. Op. cit. 
198 HULL, John. OTC Derivatives and Central Clearing: Can All Transactions Be Cleared? Op. cit., s. 11. 
199 Ibid., s. 11-12. 
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základě softwaru poskytnutého účastníky ústřední protistraně, případně je možné, aby jejich 

ocenění provedla (nezávislá) třetí strana.200 

Povinný centrální clearing dle nařízení EMIR je zaveden pouze u kategorií, které jsou 

uvedené v jednotlivých regulačních technických normách. Povinnost vypracovat a předložit 

regulatorní technické normy, které stanoví kategorie OTC derivátů, které podléhají 

povinnému centrálnímu clearingu, je svěřena do působnosti ESMA.201 Tento způsob určení 

kategorie OTC derivátů je označován jako „bottom-up“ metoda a funguje na základě 

oznámení příslušných národních orgánů.202 Národní orgány vydají povolení provádět clearing 

jednotlivých kategorií OTC derivátů ústředním protistranám pod jejich působností. ESMA 

pak určí, zda konkrétní kategorie, pro kterou bylo povolení vydáno, podléhá clearingové 

povinnosti (clearingová povinnost se pak týká všech budoucích OTC derivátů této 

kategorie).203 Kategorie OTC derivátů podléhající povinnému clearingu musí být zveřejněny 

ve veřejném rejstříku, který vede ESMA.204 V současné době jsou v účinnosti regulatorní 

technické normy týkající se úrokových OTC derivátů205 a kreditních OTC derivátů,206 zatímco 

akciových a měnových OTC derivátů se tato úprava zatím netýká.207 Druhým způsobem jak 

může ESMA určit kategorie OTC derivátů podléhajících povinnosti clearingu je tzv. „top-

down“ metoda, na základě které je ESMA oprávněna z vlastního podnětu oznámit Evropské 

komisi kategorie derivátů, které by měly podléhat povinnosti clearingu, ale pro jejichž 

clearing dosud žádná ústřední protistrana nezískala povolení.208 

Čl. 5 odst. 4 nařízení EMIR uvádí, že hlavním kritériem při stanovení kategorií OTC 

derivátů podléhajících clearingové povinnosti je zejména míra jejich standardizace, objem, 

likvidita a náročnost ocenění.209 Nařízení EMIR, v souladu se závazky summitu G-20, tak 

nepřímo stanovuje, že nestandardizované OTC deriváty povinnému clearingu nepodléhají. 

Jsem si vědom rizik, která by mohla nastat při rozšíření této povinnosti i na nestandardní OTC 

                                                 
200 Ibid., s. 12-13. 
201 Nařízení EMIR, čl. 5 odst. 2. 
202 Ibid. 
203 Nařízení EMIR, čl. 5 odst. 1. 
204 Nařízení EMIR, čl. 6 odst. 1 a 2. 
205 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015 a Nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1178 ze dne 10. června 2016. 
206 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/592 ze dne 1. března 2016. 
207 Viz přehled regulatorních technických norem v EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS 
AUTHORITY. OTC Derivatives and Clearing Obligation. [cit. 16.4.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/otc-derivatives-and-clearing-obligation. 
208 Ibid., s odkazem na nařízení EMIR, čl. 5 odst. 3. 
209 Nařízení EMIR, čl. 5 odst. 4 písm. a), b) a c). Bližší výklad těchto tří termínů přináší nařízení Nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 7. 
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deriváty a zároveň jsem si vědom proklamovaného zkušebního chodu tohoto nařízení (takže 

šíře kategorií OTC derivátů podléhajících clearingové povinnosti bude narůstat).210 Nicméně 

souhlasím s názorem Hulla a dalších (který uvádím výše), že dokud budou většinu OTC 

derivátů tvořit nestandardní typy, takto nastavená clearingová povinnost není dostatečně 

efektivní a plní jen minoritní účel. 

3.3.2.2. Strany OTC derivátů 

Druhá náležitost se týká subjektů příslušné transakce. Povinnému centrálnímu 

clearingu podléhají pouze OTC deriváty, jejichž stranami jsou subjekty dle čl. 4 odst. 1 

nařízení EMIR. Clearingová povinnost se vztahuje na subjekty uvedené výše (viz část 3.2.), 

přičemž nefinanční smluvní strany podléhají clearingové povinnosti pouze za předpokladu, že 

překročí tzv. clearingový práh.211 Je třeba dodat, že obě strany daného OTC derivátu musí 

podléhat clearingové povinnosti, aby byl povinný centrální clearing na místě. V případě, že je 

alespoň jedna ze stran nefinanční smluvní stranou, která nepřekročila clearingový práh, není 

pro takovou transakci centrální clearing povinný.212 

Jak také uvádím v části 3.2. výše, clearingová povinnost se vztahuje také na subjekty 

usazené ve třetí zemi, které by splňovaly kritéria stanovená pro finanční smluvní strany nebo 

nefinanční smluvní strany překračující clearingový práh, pokud by byly usazené v EU. 

Clearingová povinnost se vztahuje na každý OTC derivát, jehož stranou je spolu s danou 

smluvní stranou usazenou ve třetí zemi příslušná smluvní strana usazená v EU, ale také na 

OTC deriváty, jejichž oběma stranami jsou příslušné smluvní strany usazené ve třetí zemi, 

pokud má daný OTC derivát přímý, podstatný a předvídatelný vliv v EU nebo je uložení 

clearingové povinnosti nutné či vhodné, aby nedocházelo k obcházení nařízení EMIR.213 

V mnoha ohledech se clearingová povinnost stanovená nařízením EMIR rozchází 

s ustanoveními Dodd-Frankova zákona, což přináší podstatné nesnáze subjektům, které se 

mají podřídit oběma těmto právním předpisům.214 Dodd-Frankův zákon tak například stanoví 

odlišné předpoklady pro uplatnění clearingové povinnosti na dané subjekty. Je tak možné, že 

                                                 
210 Vzhledem ke značným přezkumným a oznamovacím povinnostem ESMA a dalších subjektů ohledně 
efektivity, nákladů, funkčnosti a vývoje nařízení EMIR Evropské komisi v průběhu několika následujících let od 
účinnosti nařízení EMIR. 
211 Nařízení EMIR, čl. 10. 
212 Nařízení EMIR, čl. 4 odst. 1 písm. a). 
213 Nařízení EMIR, čl. 4 odst. 1 písm. a) body iv) a v). 
214 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP. FS Regulatory Brief, Derivatives – Enter EMIR: You’re going to 
need a bigger boat. Op. cit, s. 3-4. 
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daný subjekt nemusí splňovat podmínky pro centrální clearing stanovený Dodd-Frankovým 

zákonem, ale přes to bude nucen tak učinit podle nařízení EMIR.215 Na rozdíl od nařízení 

EMIR navíc Dodd-Frankův zákon nespojuje vznik clearingové povinnosti s překročením 

clearingového prahu. Bude pro to nezbytné, aby jednotlivé subjekty zkoumaly své postavení 

v rámci každé OTC derivátové transakce separátně v rámci režimu nařízení EMIR a režimu 

Dodd-Frankova zákona.216 

Jak uvádím výše, vnitroskupinové obchody tvoří výjimku z clearingové povinnosti. 

Pro uplatnění této výjimky je nezbytné notifikovat o takovém záměru příslušné národní 

orgány (30 dnů předem) a příslušné orgány mají právo namítat nesplnění podmínek pro 

aplikaci této výjimky.217 Nad rámec dvou základních obecných výjimek uvedených v části 

3.2. výše se clearingová povinnost nevztahuje navíc ještě na složky penzijního systému (jak je 

tento termín definován v čl. 2 odst. 10 nařízení EMIR).218 Tato výjimka původně platila do 

15. srpna 2015, nicméně byla Evropskou komisí již po druhé o rok prodloužena.219 Těžko říci 

do jaké míry je požadavek penzijních fondů odůvodnitelný a do jaké míry jde o dobře 

odvedený lobbing – penzijní fondy jsou jedinou finanční smluvní stranou, které se povedlo 

vyjednat si výjimku z působnosti nařízení EMIR.220 Evropská komise navíc uvedla, že 

uvažuje o trvalém zproštění clearingové povinnosti složek penzijního systému.221 Každopádně 

tímto krokem Evropská komise již plně využila práva prodloužit lhůtu pro tuto výjimku, takže 

pokud neprovede uvedenou permanentní výjimku, výjimka pro penzijní fondy by měla 

skončit v srpnu 2017.222 

3.3.3. Ústřední protistrany (CCP) 

Ústřední protistrany, nazývány také jako clearingová střediska (clearing houses), jsou 

základní institucí infrastruktury finančního trhu pod nařízením EMIR a mohou být 

                                                 
215 Ibid. 
216 Ibid. 
217 Nařízení EMIR, čl. 4 odst. 2. ESMA slouží jako jakýsi mediátor mezi národním orgánem a příslušnou 
smluvní protistranou v případě neshod. 
218 Nařízení EMIR, čl. 89. 
219 RUST, Susanna. European Commission extends EMIR pension fund clearing exemption. Investment & 
Pension Europe, 2017. [cit. 2.5.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.ipe.com/news/regulation/european-commission-extends-emir-pension-fund-clearing-
exemption/10016936.article. 
220 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 595. 
221 Ibid. 
222 Nařízení EMIR, čl. 85 odst. 2. 
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právoplatně označovány za nečekané hrdiny.223 První clearingová střediska se objevila již 

v 18. století v Japonsku, a stejně jako OTC deriváty, i clearingová střediska vznikla 

v souvislosti s rozvojem obchodu s komoditami; nicméně ústřední protistrany v současné 

podobě vznikly až ke konci 19. století v Evropě. 224 

Dnes se jedná o subjekty finančního trhu, které zastávají pozici mezi stranami původní 

smlouvy a stávají se tak protistranou oběma stranám původní smlouvy (přímo či nepřímo, viz 

klientský a nepřímý clearing). Ústřední protistrany garantují, že závazky původních stran 

transakce budou splněny a v případě selhání jedné ze stran je druhá strana chráněna procesy 

řízení selhání ústřední protistrany.225 Každá ústřední protistrana vede evidenci pro párování 

obchodů mezi členy clearingového systému, čímž eliminuje své tržní riziko a zároveň 

zpřehledňuje komplexní síť dvoustranných obchodů. Stále je však vystavena značnému 

úvěrovému riziku protistrany v případě selhání svého účastníka. Pomocí svých mechanismů 

úvěrové riziko protistrany snižuje a dělí mezi ostatní své účastníky.226 Centrální clearing také 

omezuje množství náhlých problémů platební neschopnosti jeho účastníků, které nastaly např. 

při Globální finanční krizi, kdy si jednotlivé subjekty na trhu přestaly navzájem důvěřovat, 

neboť ústřední protistrana je jedinou institucí, která může požadovat dodatečný kolaterál po 

svém členovi.227 Tím pádem nevzniká na daného člena nápor od mnoha jeho protistran a 

ústřední protistrana má navíc přehled o solventnosti svého člena, takže takovým případům 

může lépe předcházet. V neposlední řadě, v případě dvoustranného clearingu vznikají často 

spory o tom, jaká je aktuální hodnota kolaterálu poskytnutého jednou ze stran, zejména pokud 

je kolaterálem nestandardní OTC derivát, který je těžko ocenitelný.228 Dá se sice namítnout, 

že takový kolaterál bude možná ještě hůře ocenitelný pro ústřední protistranu než pro strany 

samotné (viz výše část 3.3.2), nicméně ústřední protistrana nemusí takový kolaterál předně 

vůbec přijmout, eventuálně může (a měla by) svými pravidly určit způsob ocenění takového 

kolaterálu, čímž předejde potenciálním sporům (např. ocenění provede třetí strana). Činnost 

ústředních protistran tak posiluje celkovou stabilitu a odolnost trhu s OTC deriváty ex-ante 

                                                 
223 NORMAN, Peter. The Risk Controllers: Central Counterparty Clearing in Globalised Financial Markets. 
Chichester: Wiley, 2011. 416 s. ISBN 978-0-470-68632-4, s. 4. Autor je tak označuje v souvislosti s Globální 
finanční krizí a pádem Lehman Brothers, kdy byly OTC deriváty, které prošly clearingem, vyřešeny a pozice 
stran uzavřeny v řádu několika dnů. Ústřední protistrany obecně sehrály důležitou pozitivní roli v rámci Globální 
finanční krize. 
224 Ibid., s. 7. 
225 REHLON, Amandeep a NIXON, Dan. Central counterparties: what are they, why do they matter and how 
does the Bank supervise them? Op. cit., s. 1. 
226 Ibid., s. 2. 
227 DUFFIE, Darrell a ZHU, Haoxiang. Does a Central Clearing Counterparty Reduce Counterparty Risk? 
Oxford University Press, Review of Asset Pricing Studies, 2011, s. 74. 
228 HULL, John. OTC Derivatives and Central Clearing: Can All Transactions Be Cleared? Op. cit., s. 7. 
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vyhodnocováním úvěrového rizika jednotlivých členů a ex-post prostřednictvím procesů 

řízení selhání svých členů.229 

3.3.3.1. Mnohostranný zápočet, efektivita centrálního 

clearingu a dohody o interoperabilitě 

Hlavním nástrojem ústředních protistran je tzv. mnohostranný zápočet pozic 

jednotlivých jejich účastníků.230 V tomto ohledu se ústřední protistrany blíží organizátorům 

regulovaného trhu. V důsledku mnohostranného započtení dochází ke snižování přebytečných 

expozic a zvyšování likvidity na trhu.231 Nicméně, jak někteří autoři uvádí, mnohostranný 

zápočet je efektivní pouze za dvou předpokladů (i) nízký počet ústředních protistran; a (ii) 

vysoké množství OTC derivátů podléhající centrálnímu clearingu.232 Za třetí faktor by se dalo 

označit množství členů daného clearingového systému (čím více, tím lépe), nicméně tato 

okolnost je do značné míry pokryta dvěma dříve uvedenými faktory. Nejefektivnější bude 

tento systém v případě existence pouze jedné ústřední protistrany, která by prováděla clearing 

všech OTC derivátových transakcí. Naopak při vyšším počtu jednotek těchto dvou faktorů se 

stává mnohostranný zápočet neefektivním a průměrná hodnota expozic je formálně vyšší než 

v případě klasického dvoustranného clearingu.233 

Hullův graf možné neefektivity vícestranného zápočtu (Zdroj: HULL, John. OTC Derivatives and Central Clearing: Can All 
Transactions Be Cleared?) 

 

                                                 
229 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 578. 
230 COMMITTEE ON PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS. Principles for Financial Market 
Infrastructures. Banka pro mezinárodní platby, 2012. 182 s. ISBN 92-9131-108-1, s. 9. 
231 REHLON, Amandeep a NIXON, Dan. Central counterparties: what are they, why do they matter and how 
does the Bank supervise them? Op. cit., s. 4. 
232 HULL, John. OTC Derivatives and Central Clearing: Can All Transactions Be Cleared? Op. cit., s. 9. 
233 Ibid. 
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Nejen z tohoto příkladu je zřejmé, že je potřeba, aby byl clearing většiny OTC 

derivátů prováděn ústředními protistranami a co nejméně zbývalo na dvoustranný clearing. Je 

třeba však brát v potaz riziko, které s sebou nesou nestandardizované OTC deriváty, a proto u 

mnoha z nich není centrální clearing aktuálně možný (viz výše část 3.3.2). Naproti tomu, 

existence pouze jedné ústřední protistrany je nežádoucí hned z několika důvodů. Mezi přední 

důvody bych zařadil zejména ochranu hospodářské soutěže. Nicméně hlavním důvodem je, že 

není žádoucí (a ani reálně možné), aby jediná ústřední protistrana prováděla clearing všech 

OTC derivátů, neboť by to znamenalo koncentraci celkového úvěrového rizika u jediného 

subjektu. Případné selhání takového subjektu v sobě nepochybně skýtá nesmírné systémové 

riziko. Větší počet ústředních protistran je tedy nezbytný. 

Řešení nabízí tzv. dohody o interoperabilitě, což jsou dohody mezi dvěma nebo více 

ústředními protistranami, které zahrnují provádění obchodů mezi systémy.234 Prakticky jde o 

dohody o vzájemné spolupráci při uzavírání pozic jejich vzájemných členů. Jak na základě 

svých výpočtů uvádí např. Duffie a Zhu, společný clearing na základě dohod o 

interoperabilitě významně zvyšuje efektivitu centrálního clearingu.235 Na druhou stranu, 

dohody o interoperabilitě přinášejí pochopitelně i nová rizika. Základní formou 

interoperability je dohoda mezi dvěma ústředními protistranami. Na základě takové dohody 

nese každá z ústředních protistran úvěrové riziko druhé ústřední protistrany. Kýženou 

podobou interoperability je však tzv. úmluva o interoperabilitě, tedy jedna transparentní 

vícestranná úmluva nahrazující všechny dvoustranné dohody.236 

Samotné nařízení EMIR přistupuje k dohodám o interoperabilitě velice opatrně, když 

omezuje jejich působnost na převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu.237 Nařízení 

EMIR se tak neaplikuje na OTC derivátové dohody o interoperabilitě, což však neznamená, 

že by takové dohody zakazovalo.238 Na jednu stranu tak nařízení EMIR ve svém režimu 

zakazuje ústředním protistranám odmítnout uzavření dohody o interoperabilitě z jiných 

                                                 
234 Nařízení EMIR, čl. 2 odst. 12. 
235 DUFFIE, Darrell a ZHU, Haoxiang. Does a Central Clearing Counterparty Reduce Counterparty Risk? Op. 
cit., s. 75 a 89. 
236 EUROPEAN CENTRAL COUNTERPARTY LTD. Recommendations for Reducing Risks Among 
Interoperating CCPs. Discussion document, 2010, s. 3. 
237 Nařízení EMIR, čl. 1 odst. 3. 
238 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. Final Report on Guidelines and 
Recommendations for establishing consistent, efficient and effective assessments of interoperability 
arrangements. ESMA/2013/323, 2013, s. 7. [cit. 1.5.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-
323_annex_1_esma_final_report_on_guidelines_on_interoperability.pdf. 
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důvodů než je kontrola rizik,239 na druhou stranu však uvádí, že clearing OTC derivátů přináší 

vysoké riziko, obzvlášť v rámci dohod o interoperabilitě.240 Pro tyto účely vydala v roce 2013 

ESMA tzv. Pokyny a doporučení pro dohody o interoperabilitě.241 Dá se shrnout, že Pokyny a 

doporučení svojí strukturou následují a rozšiřují nařízení EMIR, které stanoví čtyři základní 

podmínky pro dohody o interoperabilitě (i) jejich uzavření lze odmítnout jen za účelem 

kontroly rizik;242 (ii) ústřední protistrany jsou povinny dodržovat adekvátní modely řízení 

rizik, aby neohrozily své smluvní partnery;243 (iii) podmínky poskytování kolaterálu mezi 

ústředními protistranami;244 a (iv) podmínka předchozího schválení dohody o interoperabilitě 

orgány členských států, které udělily daným ústředním protistranám povolení.245 V roce 2015 

se ESMA v souladu s čl. 85 odst. 3 písm. d) nařízení EMIR vyjádřila k rozšíření dohod o 

interoperabilitě i na jiné obchody v kategoriích finančních nástrojů. Ve svém reportu ESMA 

uzavřela, že rozšíření působnosti nařízení EMIR na OTC derivátové dohody o interoperabilitě 

stále není vhodné (vzhledem ke komplexnosti OTC derivátů), na rozdíl od ET derivátových 

dohod, kde ESMA rozšíření působnosti doporučila.246 Dle reportu z roku 2016 eviduje ESMA 

v současné době 16 dohod o interoperabilitě v rozsahu nařízení EMIR, přičemž žádná z nich 

se netýká OTC derivátů.247 

3.3.3.2. Ústřední protistrany a řízení rizik 

K ochraně clearingového systému slouží řada mechanismů, mezi které patří pravidla 

stanovená ústřední protistranou, ujednání mezi ústřední protistranou a jejím členem a 

v neposlední řadě již výše uvedené marže a příspěvky do fondu pro riziko selhání ze strany 

                                                 
239 Ostatně to je také jediný důvod, pro který lze odepřít přístup k ústřední protistraně, viz nařízení EMIR, čl. 7 
odst. 4. 
240 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. Final Report on the extension of the scope of 
interoperability arrangements. ESMA/2015/1067, 2015, s. 10-11. [cit. 1.5.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-1067_-_report_on_io_extension_0.pdf. 
241 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. Guidelines and Recommendations for 
establishing consistent, efficient and effective assessments of interoperability arrangements. ESMA/2013/322, 
2013. [cit. 1.5.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_guidelines_u_recommendations_on_intero
perability_arrangements_-_as_approved_by_bos_20130314.pdf. 
242 Nařízení EMIR, čl. 51. 
243 Nařízení EMIR, čl. 52. 
244 Nařízení EMIR, čl. 53. 
245 Nařízení EMIR, čl. 54. 
246 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. Final Report on the extension of the scope of 
interoperability arrangements. Op. cit., s. 14. 
247 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. Final Report on possible systemic risk and 
cost implications of interoperability arrangements. ESMA/2016/328, 2016, s. 30-33. [cit. 1.5.2017] Dostupné 
v anglickém jazyce z: 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-report-risks-and-costs-ccp-interoperability. 
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členů clearingového systému.248 Jednou z nejzásadnějších otázek týkající se ústředních 

protistran a jejich efektivního fungování je, jaká má být výše marží (případně i příspěvků do 

fondu pro riziko selhání), respektive jak stanovit její výpočet, s co nejefektivnějším 

výsledkem. Zde se dostáváme do kolize mezi co možná nejvyšší mírou ochrany ústředních 

protistran a nadbytečně zatěžujících nákladů (a nevyužitých prostředků poskytovaných ve 

formě kolaterálu) na straně jejích účastníků.249 Detailní způsob výpočtu vhodné výše marže a 

příspěvků do fondu rizika selhání poskytuje nařízení č. 153/2013, avšak stanovení konkrétní 

výše daných částek ponechává na ústředních protistranách.250 Velkou kontroverzi pak dle 

Moloneyho vyvolala také otázka, co je vhodným kolaterálem - dle nařízení EMIR je vhodným 

kolaterálem poskytnutým ze strany nefinančních smluvních stran mimo jiné i bankovní 

záruka.251 Přístup ESMA k oceňování poskytovaných bankovních záruk vyústil téměř k vetu 

udělenému ze strany Evropského parlamentu.252  

V případě selhání člena clearingového systému se ústřední protistrana nejprve pokusí 

najít jiné účastníky, kteří by převzali jednotlivé pozice účastníka, který selhal. Pokud není 

možné postoupit některou z pozic dobrovolně, může ústřední protistrana využít již zmíněné 

možnosti uložit členům povinnost podílet se na dražbě pozic člena, který selhal, avšak tuto 

pravomoc by měla ústřední protistrana blíže upravit v rámci svých pravidel.253 Většinou však 

nebude možné uzavřít všechny pozice účastníka, který selhal, bez ztrát. K pokrytí těchto ztrát 

slouží různé zdroje v pořadí dle postupné ochrany proti selhání, neboli „default waterfall“.254 

Dle tohoto postupu má ústřední protistrana povinnost použít v první řadě marže poskytnuté 

členem, který selhal, a pokud to není dostačující, tak jím poskytnuté příspěvky do fondu pro 

riziko selhání.255 V druhé linii je ústřední protistrana povinna použít vyčleněné vlastní zdroje 

(s výjimkou marží poskytnutých členy, kteří neselhali).256 Až ve třetí fázi se může ústřední 

protistrana obrátit na členy, kteří neselhali. K tomu předně použije příspěvky zbylých členů 

do fondu pro riziko selhání, a pokud ani to není dostačující, obrátí se na zbylé členy 

s požadavkem na poskytnutí dodatečných prostředků,257 většinou v předem limitované výši.258 

                                                 
248 HULL, John. OTC Derivatives and Central Clearing: Can All Transactions Be Cleared? Op. cit., s. 9. 
249 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 609. 
250 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 ze dne 19. prosince 2012, kapitola VI (Marže) a 
kapitola VII (Fond pro riziko selhání). 
251 Nařízení EMIR, čl. 46 odst. 1. 
252 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 610. 
253 Nařízení EMIR, čl. 37 odst. 6. 
254 Nařízení EMIR, čl. 45. 
255 Nařízení EMIR, čl. 45 odst. 1 a 2. 
256 Nařízení EMIR, čl. 45 odst. 4, v souladu s čl. 43 odst. 1. 
257 Nařízení EMIR, čl. 43 odst. 3. 
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Poslední kategorii k pokrytí vzniklé ztráty tvoří zbývající vlastní zdroje ústřední protistrany, 

přičemž v případě, že by ani tyto zdroje nepostačovaly, nachází se ústřední protistrana v 

úpadku.259 Dle nařízení EMIR by měla ústřední protistrana za mimořádných, ale možných 

tržních podmínek (tedy ne v extrémních případech) odolat selhání alespoň dvou členů 

clearingového systému, vůči kterým má největší expozice.260 

Postupná ochrana proti selhání (zdroj: REHLON, Amandeep a NIXON, Dan. Central counterparties: what are they, why do 
they matter and how does the Bank supervise them?) 

 

Zdá se, že mechanismus ústředních protistran je v tomto směru natolik efektivní, že ve 

většině případů postačuje k pokrytí ztrát kolaterál poskytnutý členem, který selhal. Průzkum 

Gregoryho např. poukazuje, že v případě LCH.Clearnet Limited (Britská ústřední protistrana) 

stačilo na pokrytí ztrát ze všech sedmi dosavadních selhání členů tohoto clearingového 

systému použít jimi poskytnuté marže a příspěvky.261 Stejně tak Rehlon s Nixonem uvádí, že 

v případě selhání Lehman Brothers byly veškeré ztráty vzniklé uzavřením jejich pozic 

(pochopitelně pouze těch, které byly evidovány ústředními protistranami) pokryty jimi 

                                                                                                                                                         
258 REHLON, Amandeep a NIXON, Dan. Central counterparties: what are they, why do they matter and how 
does the Bank supervise them? Op. cit., s. 5. 
259 Ibid. 
260 Nařízení EMIR, čl. 43 odst. 2. 
261 GREGORY, Jon. Central Counterparties: Mandatory Central Clearing and Initial Margin Requirements for 
OTC Derivatives. Op. cit., s. 177. 
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poskytnutými prostředky.262 Naproti tomu, úpadek ústřední protistrany je výjimečnou 

záležitostí. Hills a kolektiv uvádí tři známé případy – selhání Caisse de Liquidation v roce 

1974 v Paříži po krizi na trhu s bílým cukrem, dále selhání Kuala Lumpur Commodity 

Clearing House v roce 1983 po selhání šesti brokerů v rámci krize s palmovým olejem a 

posledně selhání Hong Kong Futures Guarantee Corporation v roce 1987 po pádu burzy akcií 

a futures.263 

3.3.3.3. Požadavky na ústřední protistrany, jejich povolení 

a uznání 

Nařízení EMIR požaduje, aby ústřední protistranou byla (i) právnická osoba usazená 

v EU, která disponuje povolením pro činnosti spojené s clearingem vydaným příslušným 

orgánem členského státu, kde je usazena;264 nebo (ii) ústřední protistrana usazená mimo EU, 

pokud ji uzná ESMA.265 V obou uvedených případech však daná ústřední protistrana smí 

provádět clearing jen kategorií OTC derivátů, pro které má vydané povolení a musí být 

zařazena do veřejného rejstříku vedeného ESMA.266 Moloney k tomuto doplňuje, že celý 

režim dohledu a povolování ústředních protistran je postaven na tzv. CPSS-IOSCO principech 

pro infrastruktury finančního trhu z roku 2012, ačkoliv režim EU má svá specifika, zejména 

co se týče přeshraničního dohledu.267 

Povolování ústředních protistran náleží primárně příslušným národním orgánům.268 

V České republice je tímto orgánem Česká národní banka. Neméně důležitým subjektem 

v procesu povolování ústředních protistran je také ESMA, která měla mít původně ještě větší 

rozsah působnosti v tomto ohledu.269 Třetím podstatným „kvazisubjektem“ tohoto procesu je 

tzv. kolegium, které zahrnuje ESMA, příslušný národní orgán ústřední protistrany (který je 

předsedou kolegia), a další národní orgány, příslušné členy ESCB a příslušné centrální 

banky.270 ESMA původně navrhovala, aby měl národní orgán právo veta ohledně zřízení 

                                                 
262 REHLON, Amandeep a NIXON, Dan. Central counterparties: what are they, why do they matter and how 
does the Bank supervise them? Op. cit., s. 5. 
263 HILLS, Bob; RULE David; PARKINSON, Sarah a YOUNG, Chris. Central Counterparty Clearing Houses 
and Financial Stability. Bank of England, Financial Stability Review, Londýn, 1999, s. 129-130. 
264 Nařízení EMIR, čl. 14. 
265 Nařízení EMIR, čl. 25. 
266 Nařízení EMIR, čl. 4 odst. 3, v souvislosti s čl. 6 odst. 2 písm. b). 
267 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 604. 
268 Viz nařízení EMIR, čl. 14 odst. 1 a čl. 17 odst. 1; který orgán je příslušným orgánem stanoví čl. 22 nařízení 
EMIR. 
269 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 604. 
270 Nařízení EMIR, čl. 18 odst. 2. Dalšími příslušnými národními orgány jsou (i) orgány odpovědné za dohled 
nad nejpodstatnějšími členy daného clearingového systému usazenými ve 3 členských státech; (ii) orgány 
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kolegia, což Evropská komise nakonec odmítla s tím, že ESMA tímto návrhem překročila 

svůj mandát.271 Zatímco národní orgán ústřední protistrany představuje styčný bod pro podání 

žádosti o povolení a zkoumá jako první, zda byly danou ústřední protistranou splněny veškeré 

náležitosti, kolegium vydává stanovisko k povolení ústřední protistrany, které slouží jako 

podstatný podklad pro rozhodnutí o udělení povolení, a disponuje právem veta vůči 

rozhodnutí národního orgánu ústřední protistrany.272 V případě sporů ohledně rozhodnutí o 

udělení povolení mezi členy kolegia, má kterýkoli dotčený orgán možnost postoupit záležitost 

ESMA k závazné mediaci.273 ESMA v rámci kolegia vykonává jak koordinující funkci, tak 

funkci usměrňující. K tomuto je ještě třeba doplnit, že nařízení EMIR zavádí ochranu proti 

porušování práva EU příslušným orgánem ústřední protistrany a také uvádí, že jednání 

žádného člena kolegia nesmí mít diskriminační charakter.274 Detailní regulaci týkající se 

fungování kolegií uvádí nařízení č. 876/2013.275 

Povolení vydané ústřední protistraně opravňuje danou ústřední protistranu 

k poskytování clearingových služeb, avšak pouze těch, které jsou uvedeny v povolení, včetně 

kategorií finančních nástrojů, na něž se toto povolení vztahuje.276 Pokud aktuální povolení 

ústřední protistraně nepostačuje k tomu, aby mohla poskytovat veškeré služby, jež potřebuje, 

může požádat o rozšíření svého povolení.277 Pro postup při rozšíření povolení se použije 

postup stanovený pro vydání povolení.278 Vzhledem k tomu, že o rozšíření povolení musí 

ústřední protistrana žádat pokaždé, když chce do svého rozsahu služeb doplnit novou 

kategorii OTC derivátu, mám za to, že požadovat pro rozšíření činnosti shodný postup jako 

pro vydání samotného povolení, je značně neefektivní. 

K tomu, aby ústřední protistraně bylo povolení vydáno, musí splňovat řadu 

požadavků, nicméně jen nepatrná část všech požadavků je stanovená nařízením EMIR 

                                                                                                                                                         
odpovědné za dohled nad obchodními systémy, které ústřední protistrana obsluhuje; (iii) orgány vykonávající 
dohled and ústředními protistranami, se kterými má ústřední protistrana uzavřené dohody o interoperabilitě; a 
(iv) orgány vykonávající dohled nad příslušnými centrálními depozitáři cenných papírů. 
271 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. Opinion on regulatory technical standards on 
colleges for central counterparties. ESMA/2013/312, 2013. [cit. 2.5.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-312.pdf. 
272 Nařízení EMIR, čl. 17 odst. 4. Moloney k tomuto uvádí, že tato pravomoc kolegia byla kontroverzním 
tématem, zejména ve Velké Británii, kde se nachází nejdůležitější ústřední protistrany EU. 
273 Ibid. Mediace probíhá na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení 
ESMA, čl. 19. 
274 Nařízení EMIR, čl. 17 odst. 5 a 6. 
275 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013 ze dne 28. května 2013. 
276 Nařízení EMIR, čl. 14 odst. 3. 
277 Nařízení EMIR, čl. 15. 
278 Nařízení EMIR, čl. 15 odst. 1. 
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výslovně. To navíc odkazuje s dalšími náležitostmi na směrnici 2006/48/ES279 (nařízení 

EMIR dává možnost národním orgánům, aby uplatňovaly požadavky uvedené v této 

směrnici), a dále opravňuje národní orgány, aby stanovili dodatečné podmínky pro ústřední 

protistrany, které mají být povoleny na území příslušného členského státu. Nařízení EMIR 

zejména uvádí, že ústřední protistrana musí v první řadě disponovat základním kapitálem ve 

výši alespoň 7,5 milionů EUR a její kapitál musí být přiměřený riziku plynoucímu z její 

činnosti.280 Bližší kapitálové požadavky pro ústřední protistrany uvádí nařízení č. 

152/2013.281 Druhou náležitostí ústředních protistran uvedenou v nařízení EMIR je, že 

ústřední protistrana musí být oznámena jako systém podle směrnice 98/26/ES.282 Kromě 

těchto dvou přímých náležitostí musí ústřední protistrana splňovat řadu organizačních 

požadavků, mezi které patří udržování spolehlivých řídících systémů, řádné řízení a kontrola 

rizik, přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, ale také řádná politika odměňování283 (což 

považuji za možná nejpodstatnější povinnost, vzhledem k tomu, že Globální finanční krize 

byla z velké části výsledkem špatně nastavené politiky odměňování vedoucích zaměstnanců, 

kteří se zaměřovali na krátkodobé výsledky bez jakéhokoliv dlouhodobého výhledu, který 

často nebyl vůbec přívětivým).284 Co se týče požadavků na správu a řízení ústřední 

protistrany, nařízení EMIR uvádí další požadavky pro členy vrcholného vedení a rady,285 

požaduje zřízení výboru pro rizika,286 a také ukládá, že musí být vykázána totožnost 

společníků s kvalifikovanou účastí v ústřední protistraně a tito společníci musí být „vhodní“ 

(ačkoliv kontrola těchto požadavků závisí do značné míry na subjektivním posouzení, 

nemyslím si, že by docházelo k zneužívání pravomoci příslušného orgánu, už jen vzhledem 

k povinnosti nediskriminace a riziku žaloby na porušení práva EU – viz výše).287 

V neposlední řadě musí splňovat povinnosti vést záznamy, předcházet střetu zájmů, dodržovat 

                                                 
279 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím 
výkonu. 
280 Nařízení EMIR, čl. 16. Nařízení EMIR dále uvádí výčet rizik, která musí ústřední protistrana brát v potaz - 
úvěrové riziko, riziko protistrany, tržní riziko a operační, právní a obchodní rizika. 
281 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 152/2013 ze dne 19. prosince 2012. 
282 Nařízení EMIR, čl. 17 odst. 4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES, o neodvolatelnosti 
zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry. 
283 Více viz nařízení EMIR, čl 26. 
284 BEBCHOK, Lucian A. How to Fix Bankers’ Pay. Harward Law School, Daedalus, 139 (4). vydání, diskuzní 
příspěvek č. 677, 2010, s. 1-3. 
285 Nařízení EMIR, čl. 27. 
286 Nařízení EMIR, čl. 28. 
287 Nařízení EMIR, čl. 30. 
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politiku zachování provozu a outsourcingu.288 Ústřední protistrana musí trvale splňovat 

příslušné požadavky a v případě, že je splňovat přestane, bude jí povolení odňato.289 

Dozor a dohled nad ústředními protistranami povolenými na území členského státu 

provádí příslušný orgán daného členského státu, přičemž příslušných orgánů může být i více 

v rámci jednoho členského státu.290 Hlavní povinností příslušných orgánů je přezkum 

opatření, strategií, postupů a mechanismů zavedených ústředními protistranami na základě 

nařízení EMIR a vyhodnocení rizik, kterým mohou být ústřední protistrany vystaveny.291 

Zároveň jsou příslušné orgány povinny úzce spolupracovat mezi sebou, ale také s ESMA a 

ESCB, a to obzvlášť v případě, že se vyskytne naléhavá situace s (potenciálním) dopadem na 

ústřední protistranu.292  

Ke dni 19. září 2016 eviduje ESMA 17 povolených ústředních protistran usazených na 

území EU.293 V současné době není žádná z povolených ústředních protistran usazena 

v České republice. 

Druhou variantou poskytování služeb centrálního clearingu v rámci nařízení EMIR je 

ze strany uznaných ústředních protistran usazených ve třetí zemi. Uznávání ústředních 

protistran provádí ESMA, ačkoliv v průběhu tvorby nařízení EMIR se navrhovalo, že by 

uznávání prováděl příslušný národní orgán.294 Základními požadavky, které musí ústřední 

protistrana žádající o uznání splnit, je především (i) rovnocennost předpisů dopadajících na 

danou ústřední protistranu ve třetí zemi, kde je usazena; (ii) vydané povolení k předmětné 

činnosti; (iii) předpoklad, že ESMA uzavřela s příslušnými orgány třetí země ujednání o 

spolupráci; a (iv) třetí země, ve které je daná ústřední protistrana usazena, musí disponovat 

rovnocenným systémem proti praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu.295 Za 

účelem snazšího a přehlednějšího postupu při uznávání ústředních protistran vydala ESMA 

v 2013 tzv. Practical Guidance (praktický návod), který funguje částečně jako souhrnná 

odpověď na často kladené otázky a zároveň dokument rozvádějící požadavky stanovené čl. 25 

                                                 
288 Nařízení EMIR, čl. 29 a 33–35. 
289 Viz nařízení EMIR, čl. 14 odst. 4 a čl. 20. 
290 Nařízení EMIR, čl. 22. 
291 Nařízení EMIR, čl. 21 odst. 1. 
292 Nařízení EMIR, čl. 23 a24. 
293 Viz přehled v EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. List of Central Counterparties 
authorised to offer services and activities in the Union. [cit. 1.5.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ccps_authorised_under_emir.pdf. 
294 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 618. Tento návrh je tedy 
přesným opakem návrhu na orgán určený k povolování ústředních protistran, kterým měla být původně právě 
ESMA. 
295 Nařízení EMIR, čl. 25 odst. 2, 6 a 7. 
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nařízení EMIR, resp. čl. 2 nařízení č. 153/2013, které uvádí detailnější požadavky na ústřední 

protistrany žádající o uznání.296 

Při posuzování splnění podmínek pro uznání ústřední protistrany ESMA konzultuje 

s řadou příslušných národních orgánů.297 Tento postup je podobný procesu povolování 

ústředních protistran, avšak chybí zde vytvoření kolegia, a tudíž není možné vetovat 

rozhodnutí ESMA v této záležitosti a ESMA tak nemá ani povinnost vysvětlovat a obhajovat 

závěr svého rozhodnutí.298 Ke dni 30. března 2017 eviduje ESMA 28 uznaných ústředních 

protistran usazených mimo území EU.299 

Hladké a korektní soutěžně-právní fungování clearingového systému zajišťují také 

antidiskriminační ustanovení čl. 7 a 8 nařízení EMIR, která stanoví vzájemné povinnosti 

ústředním protistranám a obchodním systémům, že musí vyhodnotit každou žádost o přístup 

na nediskriminačním a transparentním základě.300 Lehce kontroverzním je v tomto ohledu 

právo obchodních systémů odmítnout přístup ústřední protistraně, pokud by jejím 

přistoupením hrozilo narušení trhu v důsledku roztříštění likvidity.301 V tomto směru je třeba 

nalézt rovnováhu mezi ochranou přístupu k hospodářské soutěži a ochranou fungování a 

efektivity clearingového systému.302 

Jak je již okrajově uvedeno výše (viz část 3.3.1), ústřední protistrany vydávají vlastní 

pravidla, ve kterých stanoví předně požadavky a pravidla pro přijetí nového člena a často 

upravují také jednotlivé členské kategorie.303 Potenciální členové tak musí prokázat vysokou 

úroveň technické způsobilosti a splňovat řadu požadavků v oblasti správy a řízení 

společnosti.304 Pravidla vydaná ústředními protistranami dále obsahují ustanovení týkající se 

pravidel „compliance“, selhání člena, porušení ustanovení pravidel, řešení sporů, ale také 

poskytování kolaterálu, pravidla týkající se smluv uzavíraných členy a samotného 
                                                 
296 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. Practical Guidance for the recognition of 
third-country CCPs by ESMA. ESMA/2016/365, 2016. [cit. 22.6.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-
365_practical_guidance_for_the_recognition_of_third-country_ccp.pdf. 
297 Nařízení EMIR, čl. 25 odst. 3. 
298 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 619. 
299 Viz přehled v EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. List of third-country central 
counterparties recognised to offer services and activities in the Union. [cit. 28.4.2017] Dostupné v anglickém 
jazyce z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/third-country_ccps_recognised_under_emir.pdf. 
Uznané ústřední protistrany jsou usazené předně v USA, Hong Kongu, Japonsku, Singapuru a Kanadě, ale 
najdou se i zástupci Mexika, Indie, Brazílie, Švýcarska, Jižní Korey, Austrálie nebo Jihoafrické Republiky. 
300 Nařízení EMIR, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 1. 
301 Nařízení EMIR, čl. 8 odst. 4, rozšířený v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 9. 
302 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 602. 
303 Viz Pravidla ICE, část B; Pravidla LCH, kapitola 1. 
304 BRAITHWAITE, Jo. The Dilemma of Client Clearing in the OTC Derivatives Markets. Op. cit., s. 361. 
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obchodování (včetně oznamovací povinnosti).305 Celkově vzato není účast v ústřední 

protistraně rozhodně levnou záležitostí. Jak je již výše uvedeno, každý člen clearingového 

systému má povinnost poskytovat marže a příspěvky do fondu rizika selhání. Nad tyto 

povinné platby si pak ústřední protistrany účtují ještě poplatky. V neposlední řadě však musí 

potenciální člen clearingového systému počítat s vyššími náklady plynoucími z nových 

kapitálových požadavků.306 Tyto vyšší náklady plynou z účastníkových úvěrových expozic 

vůči ústřední protistraně, příspěvků do fondu rizika selhání a z expozic účastníkových klientů, 

kteří jeho prostřednictvím provádí nepřímý clearing.307 

3.4. Techniky zmírňování rizika 

Pro OTC deriváty, které nepodléhají clearingové povinnosti, stanovilo nařízení EMIR 

povinnost dodržování řady technik zmírňování rizika.308 Účelem zřízení této povinnosti je 

snížení úvěrového a operačního rizika protistrany, které OTC deriváty nesou a které by jinak 

omezoval centrální clearing.309 Většina povinností zmírňování rizika dopadá na všechny 

smluvní strany OTC derivátů, nicméně některé povinnosti se aplikují navíc, pokud jsou 

stranou dané transakce smluvní strany, kvůli kterým by jinak daná transakce podléhala 

clearingové povinnosti.310 

3.4.1. Základní povinnosti zmírňování rizika 

Nařízení EMIR stanoví jednu základní všeobecnou povinnost pro všechny účastníky 

OTC derivátových transakcí, které neprojdou centrálním clearingem, a tou je povinnost měřit, 

sledovat a zmírňovat operační a úvěrové riziko protistrany s náležitou péčí.311 Zjevně se jedná 

o rámcově stanovené povinnosti, které blíže specifikuje prováděcí nařízení č. 149/2013. To 

detailně stanoví (i) časové limity pro potvrzení podmínek příslušných kategorií OTC derivátů; 

(ii) podmínky tzv. sesouhlasení portfolií; (iii) povinnost provádět kompresi portfolií 

(bilaterální zápočet); a (iv) povinnost sjednat si proces řešení sporů.312 Celkově vzato, tyto 

                                                 
305 Viz Pravidla ICE; Pravidla LCH.  
306 Viz regulatorní rámec Basel III. 
307 LANE, Timothy; DION, Jean-Philippe and SLIVE, Joshua. Access to central counterparties: why it matters 
and how it is changing. Op. cit., s. 173. 
308 Dále také jen jako povinnosti zmírňování rizika. 
309 Nařízení EMIR, odst. 24 preambule. 
310 Tzn. finanční smluvní strany a nefinanční smluvní strany překračující clearingový práh (respektive nefinanční 
instituce usazené ve třetí zemi, na které by dopadala clearingová povinnost – viz čl. 11 odst. 12 nařízení EMIR). 
Jediným důvodem, proč se neaplikuje clearingová povinnost v takovém případě je, že daný OTC derivát nespadá 
do kategorie pro povinný centrální clearing. 
311 Nařízení EMIR, čl. 11 odst. 1. Demonstrativní výčet takových povinností uvádí písm. a) a b) tohoto odstavce. 
312 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 12-15. 
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povinnosti zasahují v řadě aspektů do každodenního byznysu s OTC deriváty. Ačkoliv většina 

smluvních stran OTC derivátů dodržovala podobné postupy již před účinností nařízení EMIR, 

je nyní na čase, aby se tyto postupy sjednotily. 

Co se týče poslední z uvedených povinností - povinnosti stanovené ve vztahu 

k procesu řešení sporů považuji za nezbytné. V této souvislosti je třeba uvést, že obzvlášť u 

nestandardních OTC derivátů dochází často ke sporům o jejich hodnotu, jelikož je často těžké 

je ocenit.313 Nicméně i zde narážím na problematicky nastavenou část daného ustanovení, a to 

že smluvní strany všech OTC derivátů musí oznámit příslušnému národnímu orgánu 

(určenému dle směrnice MiFID, resp. MiFID II) spory týkající se OTC derivátů, jejichž 

ocenění nebo hodnota zajištění překračuje 15 milionů EUR a zůstávají nevyřešeny po dobu 

delší 15 dnů.314 Možné vznikající nesnáze v této souvislosti vidím v případě OTC derivátů, 

jejichž řešení sporů obsahuje rozhodčí doložku nebo ještě hůře mediační doložku. Je 

pravděpodobné, že spory v takové výši nebudou vyřešeny do 15 dnů, a tudíž bude nezbytné je 

ohlásit a splnit tak uvedenou povinnost. Tím však vzniká kolize s jedním ze základních a 

podstatných rysů rozhodčího řízení, respektive mediace, a to důvěrností (respektive 

neveřejností) daného procesu a jeho výsledku.315 Nedokážu však odhadnout (ani to není 

záměrem této práce) do jaké míry tak zůstanou případné relevantní spory důvěrnými. 

3.4.2. Dodatečné povinnosti zmírňování rizika 

Kromě výše uvedených základních povinností se na OTC derivátové transakce mezi 

finančními smluvními stranami a nefinančními smluvními stranami překračujícími 

clearingový práh (respektive takovými nefinančními smluvními stranami usazenými ve třetích 

zemích), které nepodléhají clearingové povinnosti, aplikuje dodatečná povinnost oceňování 

hodnoty smluv. Dle této povinnosti OTC deriváty, které nebyly ještě vypořádány, musí být 

oceňovány denně dle tržní hodnoty (tzv. mark-to-market); pokud to nelze, mají být oceněny 

podle modelu.316 Druhou dodatečnou povinností těchto subjektů je zavedení postupů pro 

včasnou a přesnou výměnu kolaterálu, a aby byl kolaterál vhodně oddělen.317 Tato povinnost 

                                                 
313 HULL, John. OTC Derivatives and Central Clearing: Can All Transactions Be Cleared? Op. cit., s. 7. 
314 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 15 odst. 2. 
315 Viz zejména ust. § 19 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení a ust. § 9 zákona o mediaci. Viz také 
BORN, Gary B. International Commercial Arbitration (Second Edition). Kluwer Law International, 2. vydání, 
2014. 4260 s. ISBN 9789041152190, s. 2779 a násl. 
316 Nařízení EMIR, čl. 11 odst. 2. Podrobněji viz nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, čl. 
16 a 17. 
317 Nařízení EMIR, čl. 11 odst. 3. 
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nedopadá na obchody uvnitř skupiny, nicméně podmínkou pro jejich osvobození je splnění 

množství substitučních náležitostí.318 

Poslední dodatečná povinnost zmírňování rizika v souvislosti s OTC deriváty, které 

neprojdou centrálním clearingem, se týká pouze finančních smluvních stran a jde o povinnost 

dodržovat vhodný a přiměřený kapitál pro řízení rizika nekrytého kolaterálem.319 

Uvedené povinnosti jsou do značné míry doplněny prováděcím nařízením č. 

2251/2016.320 To např. stanoví, jaká aktiva jsou způsobilým kolaterálem – kromě hotovosti se 

jedná také o zlato, příslušné dluhové cenné papíry, dluhopisy, akcie, ale také nejseniornější 

sekuritizační tranše.321 Tuto úpravu považuji za velice podstatnou, neboť jak uvádím výše, 

přelomovým bodem Globální finanční krize byla právě nedostatečná hodnota poskytnutého 

kolaterálu, respektive nedůvěra věřitelů v jeho hodnotu, kteří tak požadovali dodatečný 

kolaterál (což se stalo osudovým např. také pro pojišťovnu AIG). Nicméně i tak v daném 

ustanovení spatřují dvě nejistoty – za prvé jsme se díky Globální finanční krizi přesvědčili, že 

i kolaterál s nejlepším hodnocením může být reálně bezcenným a za druhé, přesně takový 

kolaterál toto ustanovení připouští (seniorní sekuritizační tranše). Je zřejmé, že Globální 

finanční krize je krajní událostí, která nevzniká každý rok, nicméně jakmile jednou něco 

podobného opět nastane, budou smluvní protistrany a tím pádem i celý systém dostatečně 

chráněny? 

3.5. Oznamovací povinnost a registr obchodních údajů 

V neposlední řadě se na všechny smluvní strany a ústřední protistrany uplatní 

povinnost oznamovat veškeré údaje týkající se OTC derivátových smluv a jakékoliv změny 

nebo ukončení v souvislosti s nimi.322 Dodd-Frankův zákon oproti tomu určuje vždy pouze 

jeden subjekt, který má povinnost oznamovat příslušné údaje.323 Podmínky vztahující se k 

oznamovací povinnosti jsou značně přísné. Nařízení EMIR požaduje, aby byla všechna 

příslušná oznámení učiněna nejpozději do dalšího pracovního dne po vzniku dané 

skutečnosti.324 Záznamy o každé smlouvě musí být navíc smluvními stranami uchovávány po 

                                                 
318 Nařízení EMIR, čl. 11 odst. 5-11. Podrobněji viz nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, 
čl. 18-20. 
319 Nařízení EMIR, čl. 11 odst. 4. 
320 Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 2016/2251, ze dne 4. října 2016. 
321 Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 2016/2251, čl. 4. 
322 Nařízení EMIR, čl. 9 odst. 1. 
323 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP. FS Regulatory Brief, Derivatives – Enter EMIR: You’re going to 
need a bigger boat. Op. cit, s. 4. 
324 Nařízení EMIR, čl. 9 odst. 1. 
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dobu 5 let.325 Plnění oznamovací povinnosti může být delegováno na jiný subjekt, nicméně za 

podmínky, že nedojde k duplicitě oznamování údajů.326 Detailní požadavky na vykazované 

údaje do registru obchodních údajů uvádí nařízení č. 148/2013, které mimo jiné uvádí, že 

clearing je vykazován jako změna stávající smlouvy a poskytuje detailní výklad vykazování 

expozic.327 

Uvedené skutečnosti se oznamují do registru obchodních údajů. Nařízení EMIR 

rozlišuje dvě varianty registrů obchodních údajů (i) registrovaný v souladu s čl. 55 nařízení 

EMIR; a (ii) uznaný v souladu s čl. 77 nařízení EMIR.328 Registrace, jakož i dozor a další 

výkonné pravomoci ESMA nad registry obchodních údajů, jsou postaveny na podobně 

fungujícím režimu regulující ratingové agentury.329 Mezi základní požadavky na registry 

obchodních údajů patří, pochopitelně, zejména zabezpečení obdržených informací a 

transparentnost a snadná dostupnost údajů týkajících se derivátových smluv.330 Registry 

obchodních údajů nyní slouží také důležitým účelům při ochraně před systémovým rizikem. 

Jednou z jejich povinností je počítání pozic pro jednotlivé kategorie derivátů a pro jednotlivé 

vykazující jednotky.331 Tímto způsobem by mělo docházet k daleko větší přehlednosti v rámci 

trhu s OTC deriváty a zároveň plnění této povinnosti pomůže ESMA při stanovení kategorií 

derivátů, které by měly podléhat clearingové povinnosti (více viz část 3.3.2.1). Obecné 

požadavky pak zahrnují standardní provozní požadavky podobné těm, co jsou stanoveny pro 

ústřední protistrany.332  

Podobně jako v případě uznaných ústředních protistran usazených mimo EU, také 

uznání registru obchodních údajů náleží pod výlučnou diskreci ESMA.333 Podobné jsou i 

požadavky kladené na registry obchodních údajů žádající o uznání – třetí země, ve které je 

registr usazen, musí disponovat rovnocenným a vymahatelným právním a dohledovým 

rámcem, EU musí mít s tímto státem uzavřenou mezinárodní dohodu o vzájemném přístupu 

k informacím o derivátových smlouvách uchovávaných v registrech obchodních údajů a daná 

                                                 
325 Nařízení EMIR, čl. 9 odst. 2. 
326 Nařízení EMIR, čl. 9 odst. 1. 
327 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 ze dne 19. prosince 2012. 
328 Nařízení EMIR, čl. 9 odst. 1. 
329 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 614. 
330 Nařízení EMIR, čl. 80 a 81. 
331 Nařízení EMIR, čl. 80 odst. 4. 
332 Nařízení EMIR, čl. 78. Jedná se tak o požadavky na spolehlivé řídící systémy a mechanismy odpovědnosti a 
vnitřní kontroly, ochranu proti střetu zájmů, týkající se povinnosti nepřetržitého provozu, oddělení základních 
funkcí registru od jakýchkoliv dodatečných služeb, nediskriminační přístup do registru a také požadavky na 
řádné vedení (personalistika) registru. 
333 Nařízení EMIR, čl. 77 odst. 1. 
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třetí země musí mít s EU uzavřené rovněž ujednání o spolupráci týkající se výměny informací 

a koordinace dohledu.334 

Navzdory tomu, že před vydáním nařízení EMIR existovala jen minimální zkušenost 

s registrem obchodních údajů v rámci EU, mám za to, že nynější podoba této regulace je 

zdařilá a má velký potenciál plnit svůj účel, kterým je především zabezpečit transparentnost 

trhu s OTC deriváty.335 Dvořák k tomuto uvádí, že nařízení EMIR určitým způsobem 

přeceňuje význam transparentnosti trhu.336 Ačkoliv má v tomto Dvořák pravdu, nemyslím si, 

že by to bylo jakkoli na škodu. Je pravda, že větší míra deklarovaných informací nakonec 

nemusí zabránit dalšímu kolapsu na trhu, ale jedná se o krok, který by kolaps mohl zmírnit 

nebo oddálit. 

  

                                                 
334 Nařízení EMIR, čl. 77 odst. 2, s odkazem na čl. 75 odst. 2 a 3. 
335 MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulaiton. Op. cit., s. 582. Autor k tomu uvádí, 
že existovaly pouze dva registry obchodních údajů v rámci členských států. 
336 DVOŘÁK, Petr. Reforma OTC derivátového trhu (Diskuse k otázkám derivátového trhu). Op. cit., s. 142-143. 
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4. AKTUÁLNÍ VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY OTC 

DERIVÁTŮ VE SVĚTĚ 

Stout zakončuje svůj článek sekcí ohledně nápravy nedostatečné regulace OTC 

derivátů skrze Dodd-Frankův zákon se slovy „Možná, že příběh zde končí, (…)“337. Nicméně 

z aktuálního dění zjistíme, že příběh zde vskutku nekončí. Jednou z prvních záležitostí, 

kterými se Donald Trump zabýval ve své nové funkci prezidenta USA, bylo nařízení revize 

Dodd-Frankova zákona.338 S tím souvisí například také odstoupení Daniela Tarulla, důležité 

osobnosti v období Globální finanční krize a spolustrůjce Dodd-Frankovy reformy, z jeho 

funkce ve FEDu. Volné místo po Tarullovi tak bude pravděpodobně obsazeno někým s méně 

striktními názory na regulaci v rámci finančního trhu, což může vést k deregulaci. 

Další potenciální hrozbu pro finanční instituce se sídlem v Evropské unii, mimo 

Velkou Británii, představuje Brexit. Tento názor zastává guvernér Bank of England Mark 

Carney. Důležitým argumentem v tomto směru je, že kontinentální banky ze dne na den ztratí 

přístup k hedgingovým službám, které jsou podstatné pro jejich byznys. Takové stanovisko 

nesdílí ECB. Podle prezidenta ECB, Maria Draghi, je Carneyho argumentace pouze nástrojem 

k vyjednávání. Dle jeho slov má EU několik možností, jak řešit případnou nejistotu a 

nestabilitu vyvolanou Brexitem. Je nepravděpodobné, že by se klienti finančních institucí 

sídlících ve Velké Británii vzdali služeb, které tyto instituce poskytují, i za cenu vyšších 

nákladů. Jinou možností je předvídaný přesun finančního centra z Londýna do EU. 

V neposlední řadě má EU možnost upravit regulaci tak, aby byly britské normy v této oblasti 

rovné z pohledu evropského práva, a tudíž by tato náhlá změna neměla rozsáhlé následky.339  

Související otázkou též je, jak bude vypadat regulace OTC derivátů po Brexitu – 

zejména na straně Velké Británie. Sir Jon Cunliffe, pobočník guvernéra Bank of England, 

odmítá uvolnění regulace v oblasti kapitálového trhu (navzdory možné změně legislativy 

v USA) a dodává, že „Velká Británie by se po Brexitu neměla stát daňovým rájem v této 

                                                 
337 STOUT, Lynn A. Derivatives and the Legal Origin of the 2008 Credit Crisis. op. cit., s. 335. Ani autorka tím 
však nemyslí, že by Dodd-Frankův zákon představoval šťastný konec. 
338 PRATLEY, Nils. Trump's bonfire of banking rules could burn us all. The Guardian, 2017. [cit. 14.4.2017] 
Dostupné v anglickém jazyce z: https://www.theguardian.com/business/nils-pratley-on-
finance/2017/feb/06/trump-banking-rules-ecb-mario-draghi-dodd-frank. 
339 BRUNSDEN, Jim; BARKER, Alex; JONES, Claire. Why are Carney and Draghi at loggerheads over 
Brexit? Londýn: Financial times, 2017. [cit. 14.4.2017] Dostupné v anglickém jazyce z: 
https://www.ft.com/content/e04582b0-ed67-11e6-ba01-119a44939bb6. 
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oblasti, kam se budou stahovat společnosti za účelem obejití domácích přísnějších norem.“340 

Možných řešení této situace je mnoho, je tedy předčasné provádět jakékoliv závěry nyní. 

Světové mocnosti by se měly snažit o jednotný přístup k regulaci, což se prokazatelně 

povedlo v rámci uskupení G-20 a jimi přijatých závazků. Nicméně, v rámci „regulatorní 

soutěže“ mohou jednotlivé státy těžit ze snižování regulačních standardů, čímž přilákají 

finanční aktivitu – investory. Takové jednání se nazývá také „race to the bottom“, jehož 

výsledkem jsou neefektivně nízké regulační standardy.341 

Z výše uvedeného aktuálního dění vyplývá, že můžeme očekávat novou vlnu 

deregulace. USA dost možná nejpozději v období několika následujících let opustí závazky G-

20, pod které se podepsala vláda Baracka Obamy. V souvislosti s Brexitem a odpovídajícím 

snahám o oproštění se od Evropské Unie a jejích právních předpisů je pravděpodobné, že také 

Velká Británie bude v tomto směru inklinovat k USA (navzdory vyjádření nynějšího 

pobočníka guvernéra Bank of England). Naproti tomu, pevně doufám, že Evropská Unie 

v čele s Německem a Francií udrží své regulační standardy, respektive bude pokračovat ve 

zdokonalování aktuálně účinné regulace trhů finančních nástrojů (zejména v rámci předpisů 

typu MiFID/R a EMIR). 

Pokud se to, co uvádím v případě USA a Velké Británie, opravdu vyplní, přijdeme o 

ochranu, kterou jsme vytvořili z důvodů krize, která se uskutečnila sotva 10 let nazpět. 

Rozumím, že se ve finančním systému objevují regulační skuliny, ze kterých se rázem stanou 

černé díry, které působí de facto katastrofální následky. Souhlasím v tomto smyslu 

s Minskyho teorií, ze které plyne, že veškeré následující krize jsou v podstatě nevyhnutelné.342 

Naším úkolem (respektive úkolem legislativy) je připravit regulační „záplaty“, které tyto díry 

eliminují nebo alespoň omezí nejpozději poté, co následující krize nastane.343 Nicméně výše 

uvedené zprávy spíše naznačují, že některé státy hodlají vytvořené záplaty odstranit a dát další 

šanci vzniklým trhlinám v systému i přes to, že jsme již jednou byli svědky rizik, která 

s sebou nesou.344 Rozhodně s tím nesouhlasím a nemyslím si, že je správné otevírat Pandořinu 

skříňku, kterou jsme před nedávnem, se značnou ujmou, uzavřeli. 

                                                 
340 AHMED, Kamal. Bank warns 'lax financial rules' are a route to failure. BBC, 2017. [cit. 14.4.2017] 
Dostupné v anglickém jazyce z: http://www.bbc.co.uk/news/business-38913306. 
341 RIXEN, Thomas. Why reregulation after the crisis is feeble: Shadow banking, offshore financial centers, and 
jurisdictional competition. Regulation & Governance, Bamberg, 2013, s. 439-440. 
342 MINSKY, Hyman P. The Financial Instability Hypothesis. Annandale-on-Hudson, Levy Economics Institute, 
1992. s. 1-9. 
343 Viz vznik konceptu pojištění vkladů po Velké hospodářské krizi, ale zejména také viz veškerá regulace 
uvedená v této stati v návaznosti na Globální finanční krizi. 
344 Na tomto místě se shoduji také se závěrem Dvořáka. Viz DVOŘÁK, Petr. Reforma OTC derivátového trhu 
(Diskuse k otázkám derivátového trhu). Op. cit., s. 143. 
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ZÁVĚR 

Nová úprava radikálně ztížila a v důsledku také zdražila obchod s OTC deriváty. 

Vyšší náklady se dají předpokládat tzv. na všech frontách. Splnění oznamovací povinnosti, 

které podléhají všechny OTC deriváty v působnosti nařízení EMIR, znamená možná 

marginální náklady v jednotlivých případech, ale celkově vzato se rozhodně nejedná o nízkou 

částku. To však představuje stále jen zlomek oproti nákladům spojeným s plněním 

clearingové povinnosti, kde musí každý člen clearingového systému počítat s poplatky, 

vyššími náklady v souvislosti s novými kapitálovými požadavky a zejména poskytováním 

marží a příspěvků. Po minulých zkušenostech bude vyžadován kvalitnější kolaterál a 

pravděpodobně také o vyšší hodnotě, a to jak v rámci centrálního clearingu, tak 

dvoustranného clearingu. Tyto celkové náklady tak mohou odradit mnoho potenciálních 

účastníků trhu s OTC deriváty. To vše zdánlivě vede k jedinému výsledku – snížení efektivity 

trhu s OTC deriváty. 

Tato efektivita však musí být vždy porovnávána s mírou ochrany, kterou příslušná 

regulace přináší. V období po Globální finanční krizi bylo nezbytné učinit opatření, aby 

alespoň v nejbližší budoucnosti nedošlo k podobnému kolapsu. To je pochopitelné, stejně jako 

kroky politiků po celém světě v období, kdy museli svým občanům oznámit, že hodlají jejich 

peníze použít na to, aby zachránili systém, jehož úpadek je výsledkem hazardního chování 

nejvýše postavených manažerů světových korporací, kteří za svou práci obdrželi částky, ke 

kterým se běžný občan ve svém životě nepřiblíží. 

Otázka tedy zní, zda je nová regulace správně nastavena? Z čistě empiristického 

pohledu by se dalo říci, že ano a navzdory rozsáhlé kritice nařízení EMIR a rozporuplným 

názorům napříč spektrem komentátorů s jeho nastavením souhlasím. Ústřední protistrany se 

osvědčily i v průběhu Globální finanční krize, takže jejich využití v co nejširší možné míře je 

vítané. Také víme, že doposud byl obchod s OTC deriváty velice neprůhledným a 

komplexním světem, tudíž i evidence těchto obchodů se zdá být velmi přínosnou. 

V neposlední řádě, zvýšení kapitálových požadavků se očekávalo již mnoho let zpět, a tak 

jejich navýšení v případě OTC derivátů, které nepodléhají centrálnímu clearingu, není žádným 

překvapením. Je tedy zřejmé, že tato na první pohled nezbytná opatření jsou hodna své vysoké 

ceny. Avšak nesmíme zapomenout, že OTC deriváty je potřeba zkoumat z ekonomické 

stránky více než z jakékoliv jiné. 
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Správná otázka tedy zní – je nová regulace ekonomicky přínosná? Na tuto otázku 

jsem se snažil najít odpověď v mnoha ekonomických studiích zabývajících se efektivitou 

centrálního clearingu, ale i dvoustranného clearingu při zvýšení nákladů v důsledku nových 

požadavků nařízení EMIR. Bez jednoznačné sumy jsem však nebyl schopen proniknout skrze 

veškeré rovnice ke kýženému výsledku. Avšak lehkou úlevu doplněnou značnou nejistotou mi 

dodalo zjištění, že odpověď na tuto otázku není snadná ani pro zkušené ekonomy nebo 

matematiky, kteří by ji měli poskytnout. O to spíš se tedy bojím, že nejsem ten pravý na její 

správné zodpovězení. Tudíž, z mého, dalo by se říct laického, pohledu, je nařízení EMIR 

aktuálně vhodným (avšak snad nikoliv konečným) řešením a odpovědí na důsledky Globální 

finanční krize. Odborný – ekonomicky efektivní - pohled nám ukáže svůj výsledek až časem. 

V úvodu jsem se také zabýval navrženým poměrně radikálnějším řešením, a to 

stanovit spekulativní OTC deriváty nevymahatelnými. Po zvážení veškerých relevantních 

argumentů pro tuto variantu jsem došel k závěru, že takové řešení není vhodné a zároveň 

v současné době není pravděpodobně ani možné. Nicméně v návaznosti na rozlišení 

spekulativních a hedgingových derivátů je třeba doplnit, že vymezení hedgingových OTC 

derivátů a jejich zvláštního režimu v případě nefinančních smluvních stran považuji za vhodné 

řešení. 

Celkově vzato tedy považuji nařízení EMIR za adekvátní řešení v období po krizi a 

pevně doufám, že se bude Evropská unie i nadále snažit držet krok s dynamicky se 

rozvíjejícími trhy OTC derivátů. Za prvních téměř 5 let od vstupu nařízení EMIR v účinnost 

se toto nařízení nezměnilo, avšak jeho doprovodnou regulaci považuji za dostatečně flexibilní. 

V této souvislosti je ještě nezbytné vyzdvihnout roli ESMA, která činí celkový právní rámec 

aktuálním a účinným po celou uvedenou dobu, a doufejme, že tomu tak bude i v budoucnu. 
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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá stávající a stále rozvíjející se právní úpravou 

obchodování s nejrozšířenějším finančním nástrojem – OTC deriváty. Hlavním cílem této 

práce je zanalyzovat současný stav právní úpravy obchodování s OTC deriváty v rámci EU, a 

to nařízení EMIR. Následně tato práce zkoumá, zda je tento právní rámec správně a efektivně 

nastaven, případně jaké kroky by měly být v nejbližší budoucnosti učiněny, aby došlo k jeho 

zdokonalení. 

Vzhledem k tomu, že je dané téma daleko více ekonomickou, než právní záležitostí, 

tato práce nejdříve v první části představuje OTC deriváty a specifika obchodování s nimi. 

Následně ve druhé části tato stať zkoumá postavení OTC derivátů v rámci finančního trhu, a 

to od jejich moderních počátků v devadesátých letech minulého století, přes jejich roli 

v globální finanční krizi v letech 2007 a 2008, až po aktuální otázky s nimi související. Hlavní 

část této práce se pak věnuje právě nařízení EMIR, jeho rozsahu působnosti a zejména třem 

hlavním povinnostem, které toto nařízení, v souvislosti s OTC deriváty, zavádí. Jedná se za 

prvé o povinnost provádět centrální clearing prostřednictvím ústředních protistran, za druhé 

povinnost dodržovat stanovené techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž 

clearing neprovádí ústřední protistrana a za třetí povinnost oznamovat údaje o OTC 

derivátových transakcích do registru obchodních údajů. Největší prostor je ponechán právě 

prvně zmiňované povinnosti clearingu, která je základním kamenem celého nařízení EMIR, a 

zároveň nejdiskutovanější a nejkontroverznější částí nařízení EMIR. Detailně jsou rozebírány 

modely centrálního clearingu a jejich přednosti i nedostatky, dále rozsah clearingové 

povinnosti, a to jak ve vztahu k subjektům, tak ke kategoriím OTC derivátů jí podléhajících, a 

v neposlední řadě se práce zaobírá problematikou ústředních protistran. Na závěr se práce 

vyjadřuje k aktuálnímu celosvětovému dění ve vztahu k regulaci obchodu s OTC deriváty a 

jejímu hrozícímu úpadku. 

Na základě provedeného výzkumu dospívám k závěru, že aktuální právní úprava OTC 

derivátů je vhodná a v rámci mezí dostačující. Trh s OTC deriváty je však dynamickým a 

exponenciálně se rozvíjejícím trhem a udržet s ním krok není z pohledu regulace vůbec 

snadné. I proto mám za to, že je nezbytné, aby nařízení EMIR, respektive prováděcí nařízení 

vydaná v souvislosti s nařízením EMIR, byla co možná nejflexibilnější a odrážela aktuální 

stav na trhu jak s finančními deriváty, tak jejich podkladovými aktivy. 



 

ABSTRACT 

This thesis addresses the current, ever-developing framework of rules governing 

trading in the most widespread financial instrument – OTC derivatives. The main objective of 

the thesis is to analyse the current state of the regulation of trading in OTC derivatives within 

the EU – namely, the EMIR Regulation.  Subsequently, it examines whether the legal 

framework has been set up properly and effectively, and explores what steps should be taken 

in the near future in order to improve it. 

Given that the subject of this thesis is much more of an economic than a legal nature, 

its first part introduces OTC derivatives as a concept, and the specifics of trading in them.  

The second part examines the status of OTC derivatives within the financial market over time, 

starting from their modern-day beginnings in the 1990s, through their role in the global 

financial crisis of 2007 and 2008, to the current issues related to them. The main part of the 

thesis is devoted to the EMIR Regulation, its scope of application, and in particular the three 

main obligations which EMIR introduces in relation to OTC derivatives. These comprise, 

firstly, the obligation to perform a central clearing through central counterparties; secondly, 

the obligation to observe specific risk mitigation techniques for OTC derivative contracts not 

cleared by a central counterparty; and thirdly, the obligation to report OTC derivative 

transactions to the trade repository.  The largest part of the thesis concerns the obligation of 

central clearing mentioned first above, as it is the cornerstone of the EMIR Regulation, and at 

the same time its most commented-upon and most controversial part.  The thesis analyses in 

detail the models of central clearing, their advantages and disadvantages, the scope of the 

clearing obligation in relation to both the subjects and the categories of OTC derivatives 

subject to EMIR.  Last but not least, the thesis deals with the matter of the central 

counterparties. A closing section comments on the current global situation regarding the 

regulation of trading in OTC derivatives and its imminent decline. 

Based on my research, I conclude that the current regulation of trading in OTC 

derivatives is appropriate and, within the limits of what is feasible, is also sufficient.  Having 

said that, the OTC derivatives market is a dynamic and exponentially growing market with 

which one does not easily keep pace.  With this in mind, I consider it essential that the EMIR 

Regulation, or the implementing regulations issued in connection with EMIR, be conceived as 

flexible as possible and reflect the current market situation of both financial derivatives and 

their respective underlying assets. 
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